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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0747570-91.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

Carlos Roberto de Cunto Montenegro – OAB/MT 11.903-A

Fabio Luis de Mello Oliveira – OAB/MT 6.848-B

Vistos etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, defiro o 

credenciamentodo estagiário William Batista Prado (OAB/MT 23612/E) nos 

moldes do pedido.

 Às providências.

Após arquive-se.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 38/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0751676-96.2019.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) AMILSON MIGUEL DA SILVA, matrícula nº. 8986, 

Oficial de Justiça, na Central de Mandados da 1ª e 2ª Vara Esp. da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 

21/01/2020.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 39/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 30 (trinta) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2019, pelo Gestor Judiciário Amanda Meira 

Florentino de Figueiredo, matrícula nº. 24732, da Secretaria da 2ª Vara 

Cível da Comarca da Capital, conforme consta do expediente CIA nº. 

0702302-77.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI, matrícula 

nº. 14326, Analista Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no período de 22/01/2020 a 20/02/2020 (férias).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 40/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0751676-96.2019.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) WANDERLEI LEITE ROCHA, matrícula nº. 3172, 

Oficial de Justiça, na Central de Mandados do Fórum da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 21/01/2020.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

 

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006273-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA OAB - MT11147 (ADVOGADO(A))

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a alegação do administrador judicial de que o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente (id 20307614), e, considerando o disposto 

no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019339-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))
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TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a alegação do administrador judicial de que o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente (id 21059247), e, considerando o disposto 

no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014198-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO PAIVA SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

autos o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (19/02/2018), sob pena de extinção 

e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013110-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

autos o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (19/02/2018), sob pena de extinção 

e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014207-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

autos o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (19/02/2018), sob pena de extinção 

e arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018714-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARAÚJO ROCHA OAB - MT11742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a alegação do administrador judicial de que o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente (id 21058979), e, considerando o disposto 

no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017581-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDO JOSE CLEMENTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a alegação da administradora judicial de que o crédito já se 

encontra habilitado, ocasionando a perda do objeto do presente incidente 

(id 20309619), e, considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de 

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

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

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

manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034650-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003108-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1037575-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JESUS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Considerando a juntada pelo habilitante com o valor atualizado do 

crédito (id 27610664), intimem-se a recuperanda e o administrador judicial 

para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041763-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERNADES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041823-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041819-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIMIR NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041770-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAN DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041787-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020559-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LESSI (REQUERENTE)

DIVANEY LOPES AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a alegação do administrador judicial de que o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente (id 20434139), e, considerando o disposto 

no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840764 Nr: 45114-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2020 e 

CNGC, Intimo a recuperando para no prazo de 5 dias, comprovar o 

pagamento incontroverso já constante no quadro geral de credores em 

favor da habilitante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342915 Nr: 18379-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRUTEC ENGENHARIA LTDA-ME, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:684-COREC, VINICIUS BIGNARDI - OAB:MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2020 e 

CNGC, intimar a parte autora, para no prazo de 15 dias regularizar a 

representação processual, quanto a outorga de poderes pelo 

representante legal, sob pena de extinção e arquivamento. Regularizado e 

no mesmo prazo, manifestar quanto as petições de fls. 62 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1315260 Nr: 12026-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA PENEZZI, LENY SOARES 

MULINARI, Luiz Alexandre Cristaldo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1350485 Nr: 19733-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRES DE MIRANDA LTDA EPP, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1333309 Nr: 16275-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DUARTE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYLBERTO DOS REIS CORREA - 

OAB:16.599 A, NEIVA APARECIDA DOS REIS - OAB:5213-B, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1367894 Nr: 1554-97.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOZAN DO NASCIMENTO, CM Administração 

Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA

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

OAB:14.870/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2020 e 

CNGC, intimar a parte autora para no prazo de 15 dias apresentar 

instrumento de Procuração e Declaração de Hipossificiência original, bem 

como apresentar Certidão de Crédito atualizada e detalhamento de cálculo, 

conforme requerido às fls. 33/35, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1397281 Nr: 8367-43.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6565, EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA - 

OAB:7568 - PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2020 e 

CNGC, intimar a parte autora, para no prazo de 15 dias regularizar a 

representação processual, sob pena de extinção e arquivamento. 

Regularizado e no mesmo prazo, manifestar quanto a petição de fls. 81/83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081224 Nr: 2135-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU CAETANO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - 

OAB:12908/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1200401 Nr: 4787-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO KUHN DE MOURA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RUBENS RAFAEL GARCIA - OAB:17500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1408990 Nr: 10950-98.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, ROSANNA KALLY SPREAFICO - OAB:9530/MT

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

SOUZA - OAB:360004, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 8 de 908



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258776 Nr: 23937-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAROLI SORATI DE SOUZA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1398326 Nr: 8649-81.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO GALDINO MOREIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810-B/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a requerida e o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1393657 Nr: 7528-18.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBINSON ANTONIO DA ROCHA BRAGA, GLÓRIA 

MARIA DE PAIVA BRAGA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:OAB/MT 6565, VÊNDULA LOPES CORREIA - 

OAB:25.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342516 Nr: 18314-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BELTRÃO DA SILVA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para apresentar memória de 

cálculo atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164692 Nr: 37821-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARLOS EDUARDO 

PRADO FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, JORGE LUIS ARRUDA E SÁ DE LYTTON - OAB:10.675, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002487 Nr: 24467-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

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

OAB:14.870/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1360000 Nr: 21450-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA FLORIANO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

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

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

OAB:9.229/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para apresentar no prazo de 

15(quinze) dias, memória de cálculo e certidão de crédito atualizados até a 

data que decretou a falência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122272 Nr: 19765-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 

LTDA, JAIRO PRIOTO, FERNANDO COSTA FERNANDES, MARIA ELIANE 

MENEGASSO PRIOTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA FERNANDES - 
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OAB:, JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:OAB/MT 13.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, PAL, MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSHMP, PRP, PFDIRFLPPCP, AADCA, 

CCBBMS-CB, OA, TAP, PAP

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

SILVA - OAB:6565, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6565, EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, 

ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - PROMOTORA DE JUSTIÇA - 

OAB:PROMOTORA, FABIANA RIBEIRO MAGNO - OAB:16.517, FABIANA 

RIBEIRO MAGRO - OAB:16517/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, NADIA TARDE KUHNEN SULAS - 

OAB:8.658, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - OAB:188139/SP, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8.455, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

- OAB:38.826/BA, CARLOS CESÁR RIBEIRO DA SILVA - OAB:88.162/SP, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, DRUMOND E FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, Fábio Rosas - 

OAB:131.524/SP, JUSSARA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:87.592/SP, KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND - 

OAB:33.332/BA, LUIZ ALBERTO MARTINS DE AGUIAR - 

OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT

 Impulsionando o presente feito, intimo o administrador judicial para efetuar 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), a fim de que se 

possa viabilizar a expedição e cumprimento do mandado de avaliação 

requerido no item c de fls. 2.323.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1179418 Nr: 43569-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

ME, ALIZINÉIA BATISTA DOS REIS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10.120/MT, ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - 

OAB:10120, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial para 

se manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111985 Nr: 15523-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVOLSUL OFICINA MECANICA DE VEICULOS LTDA 

EPP, Fernando Costa Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Fernandes - 

OAB:, JORGE LUIS PRESTES - OAB:53122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1398786 Nr: 8750-21.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1364569 Nr: 740-85.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, CAROLINE FERNANDA DUTRA - OAB:21926/O, IGOR 

ORTIZ MACHADO - OAB:16.938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo a requerida e o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353591 Nr: 20184-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL BATISTA DA HORA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, OPSON L. P. BAIOTO - OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126874 Nr: 21672-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO QUEIROZ MACHADO, MARDEN 

ELVIS FERNANDES TORTORELLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - 

OAB:4313/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341677 Nr: 18155-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:684-COREC, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, PAL, MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSHMP, PRP, PFDIRFLPPCP, AADCA, 

CCBBMS-CB, OA, TAP, PAP

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

SILVA - OAB:6565, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6565, EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, 

ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - PROMOTORA DE JUSTIÇA - 

OAB:PROMOTORA, FABIANA RIBEIRO MAGNO - OAB:16.517, FABIANA 

RIBEIRO MAGRO - OAB:16517/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, NADIA TARDE KUHNEN SULAS - 

OAB:8.658, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - OAB:188139/SP, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8.455, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

- OAB:38.826/BA, CARLOS CESÁR RIBEIRO DA SILVA - OAB:88.162/SP, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, DRUMOND E FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, Fábio Rosas - 

OAB:131.524/SP, JUSSARA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:87.592/SP, KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND - 

OAB:33.332/BA, LUIZ ALBERTO MARTINS DE AGUIAR - 

OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT

 Impulsiono os autos com o fim de republicar parcialmente a 

decisão/despacho retro: "(...)1 – HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o contrato entabulado às fls. 2328/2332 (volume 

12). 2 – HOMOLOGO a venda do veículo Fiat Uno Mille Way, placa 

NPM-4072, para W. M. B., pela quantia de R$ 6.5000,00, devendo o 

produto da venda ser depositado em conta judicial vinculada ao presente 

incidente. 3 – DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL para, em consonância com o parecer ministerial (fl. 1809), 

autorizar a venda antecipada da carreta agrícola basculante marca Baldan 

com capacidade de 4,500 kg, pelo valor igual ou aproximado ao 

consignado no laudo de avaliação, devendo o produto da venda ser 

depositado em conta judicial vinculada ao presente incidente. (...) 4 – 

INTIMEM-SE OS FALIDOS, na pessoa de seus advogados constituídos nos 

autos principais para manifestação sobre o pedido formulado pelo 

administrador judicial às fls. 324 e 2326/2327 (item “g”), em 48 (quarenta e 

oito) horas (...)5 - EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA na forma pretendida 

pelo administrador judicial no item “b” de fl. 2321, que já foi objeto da 

decisão de fl. 236/236-verso (volume 02) e fl 6 – DEFIRO O PEDIDO 

FORMULADO no item “c” de fl. 2323, para determinar a avaliação do trator 

arrecadado na PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA. 6.1 – DEFIRO AINDA o pedido formulado no item “c” de fl. 2323, 

para que seja trasladado para o presente incidente a as informações 

mencionadas pelo Administrador Judicial. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1362479 Nr: 143-19.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE CASTRO PEREIRA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1223280 Nr: 12581-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDELIANA DE ARAUJO DOS REIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1360862 Nr: 21649-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDEMAR VILMAR DA SILVA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI - 

OAB:10.888/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, SAMANTHA BALTIERI 

CARLVALHO - OAB:16.152/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos cálculo atualizado do crédito, até a data 

do pedido de recuperação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1269931 Nr: 27632-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS CAPISTRANO DE IRINEU SILVA, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONSPAVI CONSTRUÇÃO 

E PARTICIPAÇÃO LTDA, CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACIR PINTO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos cálculo atualizado do crédito, até a data 

do pedido de decretação da falência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038985 Nr: 41134-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ TAVARES, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA PARONETO 

MENDES PIGNATARO - OAB:191.958/SP, LUIS GUSTAVO 

MARTELOZZO - OAB:299.933, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890259 Nr: 23376-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ABASTECEDORAPAPAGAIO LTDA, LUIZ 

ALBERTO BALDI, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUCIA T. TAPPARELLO - OAB:79.983/RS, 

PATRICIA TAPPARELLO - OAB:84.838/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022403-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO ALVES DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação A Relação de Credores interposta pela 

devedora por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Geosolo 

Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. No id 22094196, foi determinada a 

intimação da parte autora para apresentar o endereço da parte impugnada 

e o recolhimento da guia do oficial de justiça, sob pena de extinção e 

arquivamento. Ante a inercia da parte autora em cumprir a determinação 

judicial, foi determinada sua intimação pessoal, para dar prosseguimento 

no feito sob pena de extinção (id 23103293). Apesar de intimada 

pessoalmente, a parte autora permaneceu inerte, conforme aviso de 

recebimento (id 26811609). É a síntese do necessário. Decido. Vê-se dos 

autos que o feito encontra-se paralisado aguardando a providência da 

parte autora, aguardando manifestação desde julho/2019, o que 

demonstra a meu ver, o desinteresse pelo prosseguimento do feito, que 

não pode se perpetuar no tempo sem resultado algum, dado a sua inércia 

e desídia. Isso porque, como se vê dos autos, a parte autora, conquanto 

tenha sido devidamente intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, § 

1º do CPC, (id 26811609), deixou transcorrer in albis o prazo, sem 

manifestação dentro do prazo estipulado. Posto isso, indefiro a petição 

inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, por não existir contenciosidade. Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P. I.C.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022410-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES DAMACENO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Milton Alves Damaceno opôs Embargos de Declaração em face da 

decisão que julgou parcialmente o pedido (id 21452363), sob o argumento 

de que o valor do seu crédito corresponde ao valor de R$ 1.448.091,04 (id 

22276500). Manifestação da recuperanda e do Administrador Judicial pelo 

não conhecimento dos embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão embargada (id 22814273 e 23866859). No mesmo sentido, é o 

parecer do Ministério Público (id 23821519). É a síntese do necessário. 

Decido. Com efeito, os embargos de declaração constituem-se em meio 

apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer 

obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na 

decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022). Assim, analisando tanto a 

matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato 

que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a justificar a utilização dos presentes embargos. Nota-se, no 

caso em análise, o nítido propósito do embargante de rediscutir a matéria 

já examinada, o que é vedado em sede de embargos de declaração, 

devendo o mesmo valer-se das vias adequadas para atingir seu 

desiderato. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos 

os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado 

fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco responder 

cada um dele. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO 
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CONJUNTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, 

não se constatam os vícios alegados pelos embargantes, que buscam 

rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão 

embargada, o que é incabível nos declaratórios. 3. "Conforme a 

jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de mais 

de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão impede o 

conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão 

consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das 

decisões" (EDcl no REsp n. 1.293.275/AM, Relatora Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 

21/3/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no 

AgRg no AREsp: 742461 RJ 2015/0167887-3, Relator: Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2017) Diante do exposto, Rejeito 

os Embargos De Declaração ofertados pela parte autora no id 22276500. 

Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024419-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA CRUZ E SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Antonio Carlos da Cruz e Silva apresentou Impugnação a Relação 

de Credores Com Pedido de Tutela de Urgência face a lista apresentada 

pelo administrador judicial nos autos da recuperação judicial do Grupo 

Dismafe. No id 21465070, foi determinada a intimação pessoal da parte 

autora para, no prazo de 05 dias, promover o regular andamento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Apesar de intimada pessoalmente, 

a parte autora permaneceu inerte, conforme aviso de recebimento (id 

23521281). É a síntese do necessário. Decido. Vê-se dos autos que o 

feito encontra-se paralisado aguardando a providência da parte autora, 

aguardando manifestação desde maio/2019, o que demonstra a meu ver, o 

desinteresse pelo prosseguimento do feito, que não pode se perpetuar no 

tempo sem resultado algum, dado a sua inércia e desídia. Isso porque, 

como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido devidamente 

intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, (id 

23521281), deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação dentro 

do prazo estipulado. Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, por 

não existir contenciosidade. Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P. I.C.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1049563-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA (AUTOR(A))

ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que é tempestivo o recurso de Embargos de declaração, uma vez 

que a parte foi intimada por meio da certidão de id: 27311462 no dia 

11/12/2019, deste modo, impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste no prazo de 5(cinco) dias, acerca do embargos do id:27333192, 

nos termos do art. 1.023 CPC.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1057366-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEIA NARCISO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Aguarde-se a 

juntada da certidão do Oficial de Justiça. 2. Após, conclusos. 3. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1001766-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de ação 

demarcatória ajuizada por JATABAIRU FRANCISCO NUNES em desfavor 

de VALE DO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Pois bem, 

os autos foram distribuídos perante este Juízo; entretanto, compulsando o 

feito verifico que ele não se encaixa em nenhuma das hipóteses da 

Resolução 007/2008/OE, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alterada 

pela Resolução 06/2014/TP, que estabeleceu a competência desta Vara 

Especializada, vejamos: “Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados”. Deste modo, declaro a minha incompetência 

para processar e julgar o presente feito e determino que seja realizada a 

sua redistribuição entre uma das varas de feitos gerais da Capital. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1055535-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO (AUTOR(A))

LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA OAB - MT26141/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cedival (REU)
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CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS ZAINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Tendo em conta 

os fatos trazidos nas exordiais, entendo que as audiências de justificação 

devem ocorrer após inspeção judicial no objeto das lides. 2. Isto posto, 

suspendo a presente audiência. 3. As partes saem intimadas para 

inspeção judicial que ocorrerá na data de 10 de março de 2020, às 14h00. 

4. Faculto as partes fazerem-se acompanhar de engenheiros e/ou outros 

experts que entenderem conveniente. 5. As partes saem intimadas. 6. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1055535-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO (AUTOR(A))

LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA OAB - MT26141/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cedival (REU)

CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS ZAINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Tendo em conta 

os fatos trazidos nas exordiais, entendo que as audiências de justificação 

devem ocorrer após inspeção judicial no objeto das lides. 2. Isto posto, 

suspendo a presente audiência. 3. As partes saem intimadas para 

inspeção judicial que ocorrerá na data de 10 de março de 2020, às 14h00. 

4. Faculto as partes fazerem-se acompanhar de engenheiros e/ou outros 

experts que entenderem conveniente. 5. As partes saem intimadas. 6. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1056813-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEDIVAL JOSE MATTEUS (AUTOR(A))

HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS ZAINA (AUTOR(A))

NORIVAL MATTEUS (AUTOR(A))

JOSIANE SILVA PEREZ MATTEUS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAHYRE JOAO STEIN ESCOBAR (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Tendo em conta 

os fatos trazidos nas exordiais, entendo que as audiências de justificação 

devem ocorrer após inspeção judicial no objeto das lides. 2. Isto posto, 

suspendo a presente audiência. 3. As partes saem intimadas para 

inspeção judicial que ocorrerá na data de 10 de março de 2020, às 14h00. 

4. Faculto as partes fazerem-se acompanhar de engenheiros e/ou outros 

experts que entenderem conveniente. 5. As partes saem intimadas. 6. Às 

providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034242-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Danielly Ferlin Silvestrini (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034242-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELLY FERLIN SILVESTRINI REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar impugnação acerca da contestação de id. 

26947810. Às providências. Cuiabá, data registrada nos sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032210-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MACEDO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032210-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIDE MACEDO COSTA REU: BANCO DO BRASIL SA Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação acerca 

da peça contestatória de id. 27525642. Às providências. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032826-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE CAROLINE GOMES DE SIQUEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA VAES TEIXEIRA (REU)

SORRISO PATINHA (Hotel e Creche Pet) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032826-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAELE CAROLINE GOMES DE SIQUEIRA SANTOS REU: SORRISO 

PATINHA (HOTEL E CRECHE PET), RENATA VAES TEIXEIRA Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a peça 

contestatória. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028503-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028503-44.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Intime-se os advogados das partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, em igual prazo, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013175-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013175-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ABRAAO FRANCISCO DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Acolho o pedido constante na petição de id. 16710931. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar sua 

impugnação a contestação. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023150-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARRIJO MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023150-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: VINICIUS CARRIJO MATOS Vistos. Defiro 

o pleito autoral de id. 15196685 no tocante ao pedido de retificação do polo 

passivo, devendo a Secretaria deste juízo promover tal ato. Considerando 

a certidão da Oficial de Justiça acostada aos autos no id. 12762581, a 

parte autora informou novo endereço para citação na petição de id. 

15316027. Desta forma, cite-se o devedor executado para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032043-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CASUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032043-71.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDO CASUZA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. No caso é necessária a realização 

de perícia para o desate da questão, razão pela qual nomeio como perito o 

Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré que requereu expressamente 

a produção de prova pericial. O perito nomeado deverá responder aos 

quesitos porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os 

seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, nomearem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o perito nomeado 

para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. A 

seguir, manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo 

de 05 (cinco) dias. Havendo concordância, deverá a ré realizar o depósito 

em igual prazo. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Com a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000520-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO DA SILVA RIBEIRO REU: SEGURADORA LÍDER Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá colacionar aos autos os documentos (verso 

do RG e páginas de anotações de contrato de trabalho da CTPS) de Id. 

27817775 de forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060908-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060908-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

XAVIER DA SILVA RONDON REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

Boletim de Ocorrência que comprove o acidente; ii) Junte aos autos 

Carteira de Trabalho de forma legível. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008678-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008678-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAIR ROSARIO DA SILVA REQUERIDO: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA Vistos etc., 1 - Considerando a conexão 

noticiada, apensem-se estes autos ao processo de nº 

1008636-36.2017.811.0041, a fim de evitar decisões conflitantes. 2 - 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009358-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010355-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLEILSON ALVES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009048-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013175-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca da petição da PARTE AUTORA de Ids. 9528471 a 

9528496, postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017008-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MUNIZ DUQUE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 25251284 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como, indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014291-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT15511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. A. D. S. (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id.26745870) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023305-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TRENTINI POLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002173-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002173-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING REU: ASSUNCAO COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Às providências. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002147-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ALMEIDA BARROS (AUTOR(A))

ADELINO DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002147-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIRENE ALMEIDA BARROS, ADELINO DE SOUZA VIEIRA REU: CIC - 

CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Às providências. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1401331 Nr: 9305-38.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON APARECIDO VENTURA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA, GAZETA PUBLICIDADE E 

NEGÓCIOS LTDA, GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - JORNAL A 

GAZETA, GAZETA DIGITAL LTDA, RADIO REAL FM LTDA, JORNAL A 

GAZETA LTDA, GAZETA DADOS, GRÁFICA MILLENIUM LTDA, GAZETA 

PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:7013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O art. 1.228, §2º, do Provimento 41/2016-CNGC, prevê que o incidente 

deverá ser instaurado em apartado, com o recolhimento das custas 

processuais.

Eis o dispositivo:

Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.

Assim, intime-se o autor para emendar, no prazo de 15 ( quinze), 

procedendo com o recolhimento de custas.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811550 Nr: 18039-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA IMOBILIÁRIA LTDA, ANA NEIDE GOMES 

DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B DOMINGUES NICOLAU & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959, LUANA SOUZA DE 

OLIVEIRA - OAB:17472, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO 

FILHO - OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913 O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTÔNIO BREDA - OAB:16.990

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO, apresentado 

pela parte requerida. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036267 Nr: 39730-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A

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

impulsiono os autos para proceder a intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, e via Diário Eletrônico, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informem ao Juízo, corretamente, os dados do veículo objeto do 

acordo homologado, tais como Marca, Modelo, Ano/Modelo, Placa, 

Renavam e Chassi, já que nos autos não há qualquer identificação do 

automóvel mencionado na petição de fls. 89/91 (acordo), possibilitando, 

assim, a correta expedição do Ofício determinado na sentença 

homologatória de fl. 92. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019692 Nr: 31730-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERYANE DA HORA SANTOS, JEFERSON JONATHAN 

DA HORA SANTOS, MARILENE BENEDITA DA HORA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA, 

ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368694 Nr: 6167-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE FRANCILZA DE PAULA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parteExequente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de citação a ser(em) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777133 Nr: 30477-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CANDIDO, WENDELL DUTRA VITAL, 

BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcia ruiz salvador - 

OAB:26527/0, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 5324, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757717 Nr: 9912-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO ARANTES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÍNA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 Nos Termos da Legislação Vigente, verificando que o advogado da parte 

autora não se manifestou no prazo estipulado (fl. 120), impulsiono o feito, 

devendo ser expedido Carta de Intimação para que a parte autora 

promova o andamento do processo no prazo de cinco (05) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1073678 Nr: 56944-91.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, LEONARDO GOMES MOREIRA - OAB:26524/O, PAULO 

F.SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A petição de fls. 178/179 não demonstra a distribuição da precatória.

Assim, intime-se a parte autora para que junte ao autos o comprovante da 

distribuição da carta precatória, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443080 Nr: 18880-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MATO 

GROSSO - SINODONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:OAB/MT 9265, WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - 

OAB:21.032-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, CARLA CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:12.710/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 838218 Nr: 42927-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:9700-E/MT, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA - 

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Vistos, etc.

 Acerca do pedido constante da petição de fls. 396/399, determino que 

sejam feitas as anotações necessárias, devendo ser excluídos os 

advogados, assim como mencionado.

 No mais, determino que seja certificado pela Sra. Gestora acerca do 

julgamento do Recurso Especial n. 1.614.721-DF ( 2016/0187952-6) 

conjuntamente com o Resp n. 1.631.485/DF.

 Em caso de não julgamento, permaneçam os autos na Secretaria, 

devendo permanecer suspensos, conforme anteriormente determinado.

 Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001830-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA CRISTINA BECKER (AUTOR(A))
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ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001830-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARAISA CRISTINA BECKER, ANTONIO MOACIR PONTES PEREIRA REU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c PEDIDO DE LIMINAR que promove MARAISA 

CRISTINA BECKER e ANTOIO MOACIR PONTES PEREIRA em face de 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED NORTE 

NODESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO. Para tanto, argumenta a parte 

requerente que foi por mais de 10 (dez) anos cliente da Unimed Cuiabá e 

em face da situação financeira dos autores, resolveram contratar os 

serviços da Unimed Norte Nordeste, com abrangência nacional em 

11/09/2019, com início de cobertura a partir de 01/10/2019. Entretanto, 

alega que após várias tentativas de utilizar os serviços médicos ofertados 

pelas rés, não obteve êxito, oportunidade em que foi informada que as 

requeridas Unimed Norte Nordeste estava inadimplente com a Unimed 

Cuiabá e por isso os serviços teriam sido suspensos. Assim, pretende a 

parte requerente a concessão da tutela de urgência in limine para que as 

requeridas restabeleçam os atendimentos, exames, consultas, 

procedimentos cirúrgicos e quais outros de urgência ou emergência. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar frente à ausência dos requisitos. Infere-se 

que não ficou demonstrado o perigo de dano, já que a parte autora não 

colacionou aos autos nenhuma comprovação de que necessita de 

procedimentos de urgência e/ou emergência, o que implica no 

indeferimento da liminar, neste momento, por falta de comprovação dos 

requisitos. Ressalto que, o indeferimento da tutela de urgência não é ad 

eternum podendo a mesma ser alterada, mediante requerimento, em razão 

de novos fatos e cumprimento dos requisitos para o deferimento, 

conforme dispõe o art. 300 do CPC. Demais disso, tenho como prudente 

facultar o contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 11 de maio de 2020, às 11h, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054826-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSATI OAB - SP43556 (ADVOGADO(A))

LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - SP190262 (ADVOGADO(A))

VALERIA PEREIRA NACAYAMA OAB - SP348958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARROS FALCAO (REU)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031121-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR MIDIA PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026483-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZEFERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA MARTINS OAB - PR59945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ROSARIO BARROSO DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026483-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS ZEFERINO EXECUTADO: LUCAS ROSARIO BARROSO DE 

MEDEIROS I - Indefiro o pedido de expedição de ofício para as 

concessionárias, todavia, de ofício realizo buscas pelos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Seguem anexos os extratos II - 

Intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - 

Decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, intime-a para dar 
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prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022898-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J.J.B.S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO DO CARMO (EXECUTADO)

DANILO DE BRITO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022898-25.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME EXECUTADO: J.J.B.S SERVICOS AUTOMOTIVOS 

LTDA - ME, JOAO DO CARMO, DANILO DE BRITO SANTOS Defiro o pedido 

de buscas pelo sistema INFOJUD do executado Danilo de Brito Santos 

(CPF nº 504.537.266-15), seguem anexos os protocolos e respostas, 

manifeste-se o exequente o interesse sobre os dados obtidos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. No que tange a motocicleta descrita no Id. 23844854, 

em nome de João do Carmo, esclareço que foi inserida tão somente 

restrição de “circulação”. Portanto, defiro o pedido de penhora da referida 

motocicleta. Expeça-se mandado de penhora e avaliação da motocicleta - 

HONDA/CG 125 CARGO, PLACA JZH 3293, devendo ser cumprido no 

endereço localizado na Rua Coronel Benedito Leite, nº 705, Bairro Centro 

Sul, CEP: 78.020-110 em Cuiabá/MT. Em seguida, intime-se o executado da 

penhora realizada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019383-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA SALCI GARCIA OAB - MT14653-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROSA DE MORAIS (EXECUTADO)

ESCAVARROCHA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019383-79.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A EXECUTADO: ESCAVARROCHA 

LOCACOES E TRANSPORTES LTDA, EVANDRO ROSA DE MORAIS I - 

Indefiro o pedido de expedição de ofício para as concessionárias, todavia, 

de ofício realizo buscas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 

Seguem anexos os extratos II - Intime-se a exequente para manifestar-se 

no prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a 

exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021840-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS PEDRO CARVALHO OAB - SP338383 (ADVOGADO(A))

LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA OAB - SP141732 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CARON DE CAMPOS OAB - SP78262 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINIER MANFRIN BORGES (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021840-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. REU: 

ELINIER MANFRIN BORGES I - Indefiro o pedido de Id. 24516658 uma vez 

que a informação constate do AR é “mudou-se”, todavia, de ofício realizo 

novas buscas pelo sistema BACENJUD. Segue anexo o extrato II - 

Intime-se o autor para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - 

Decorrido o prazo e permanecendo o autor inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012234-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILLE PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PAULINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012234-27.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN REQUERIDO: MANOEL 

PAULINO DA SILVA I – Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, 

todavia, de ofício realizo buscas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD. Seguem anexos os extratos II - Intime-se o autor para 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o prazo e 

permanecendo o autor inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 

485, III do CPC. IV - Por fim, expeça-se ofício ao DETRAN/MT acerca da 

existência da presente ação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023167-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AL MANZUL CULINARIA ARABE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023167-59.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP EXECUTADO: AL MANZUL 

CULINARIA ARABE EIRELI - ME I – Defiro o pedido de buscas pelos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Seguem anexos os extratos II 

- Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - 

Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021265-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021265-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: 

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR I - Indefiro o pedido de expedição de 

ofício, contudo, verifico que já fora realizada uma tentativa de busca de 

endereço da executada no sistema INFOJUD. Entretanto, de ofício realizo 

novas buscas pelos sistemas RENAJUD e BACENJUD. Seguem anexos os 

extratos II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, 

intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035057-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035057-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: RODRIGO 

AUGUSTO NOGUEIRA SILVA I - Indefiro o pedido de expedição de ofício 

para as concessionárias, todavia, de ofício realizo buscas pelos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Seguem anexos os extratos II - 

Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - 

Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042960-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042960-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL EXECUTADO: MEGA 

AGROINDUSTRIAL LTDA O autor pugna pela citação por edital da empresa 

executada, bem como a intimação sobre o arresto realizado pelo Oficial de 

Justiça no Id. 25243040. Indefiro o pedido, de citação editalícia em razão 

de tratar-se de citação ficta, que tem o objeto evitar nulidades 

processuais, quando o réu não é localizado em outros meios de citação, o 

que não é o caso dos autos. De ofício, realizo buscas pelos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, seguem anexos os extratos. Intime-se o 

exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, 

expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil para que: - Efetue a 

transferência para a conta única vinculada a este processo dos valores 

bloqueados em nome da executada; - Informe se após o cumprimento do 

arresto houve algum pagamento realizado à Executada, a data do eventual 

pagamento e o valor pago, afim de se apurar se houve descumprimento do 

encargo de fiel depositário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001209-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT15538/B (ADVOGADO(A))

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

ATAIDE DO AMARAL JUNIOR OAB - MT20380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM (REU)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO SPERINI (REU)

LUCILENA SIMOES SPERINI (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026416-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINA BORCK DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037015-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CASTRO DE MELO OAB - MT14529/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037015-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO REU: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA 

Intime-se a empresa ré para manifestar-se se o débito aqui cobrado foi 

relacionado na ação de Recuperação Judicial, no prazo de 15 dias. Após, 

ouça-se o autor e voltem-me conclusos para o saneador. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004922-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para FORMULAREM QUESITOS E 

NOMEAREM ASSISTENTES TÉCNICOS, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002196-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MALHADO CARVALHO (AUTOR(A))

AMANDA MONTEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002196-19.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOURIVAL MALHADO CARVALHO, AMANDA MONTEIRO DA COSTA REU: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA, GINCO URBANISMO LTDA 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não atendimento de tal 

providência acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001781-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001781-36.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EXECUTADO: 

NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001808-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A S RIBEIRO DE SOUZA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001808-19.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: A S RIBEIRO 

DE SOUZA EIRELI - ME Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002024-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO UNIKO 87 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002024-77.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO UNIKO 87 EXECUTADO: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006333-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETH MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME (REU)

BANCO CITICARD S.A. (REU)

F CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TENORIO CALACA OAB - AL12606 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ACIOLY DORVILLE OAB - AL13962 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006333-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALETH MARIA DE SOUZA REU: FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS 

LTDA - ME, F CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME, 

BANCO CITICARD S.A. Verifica-se que a requerida F CARVALHO 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – ME, foi citada e contestou a ação 

(Id. 13463601). Todavia, os demais réus FOX TUR OPERADORA DE 

VIAGENS LTDA – ME e CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

S.A., ainda não foram citados. Por sua vez, a autora pugnou pela emenda 

à inicial com o fim de incluir no polo passivo a sócia KEYLA CRISTINA DE 

ARRUDA SOUZA DAGUANO, (CPF nº 690.995.961-20) da empresa FOX 

TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA (Id. 16670770). A requerida, no Id. 

17260996, F CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – ME 

concordou com o pedido. Nesse contexto, de ofício realizo busca pelo 

sistema INFOJUD, contudo, o endereço localizado da requerida Credicard 

e Fox Tur são os mesmos já mencionados nos autos, conforme se verifica 

no extrato anexo. Assim sendo, determino a inclusão no polo passivo da 

ação a sócia KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA DAGUANO, (CPF nº 

690.995.961-20), devendo ser citada, pelo Oficial de Justiça, nos 

endereços localizados na Rua Américo Salgado, nº 344, Bairro Lixeira, 

Cuiabá/MT, CEP: 78008.415, ou Rua Benedito de Melo, n. 216, Bairro 

Lixeira, em Cuiabá-MT, CEP 78008-425 ou na Rua Diogo Domingos 

Ferreira, n. 441, Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. Intime-se a autora 

para apresentar impugnação a contestação (Id. 13463601), no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1044927-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044927-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA REQUERIDO: 

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE I – Indefiro o pedido, de citação 

editalícia em razão de tratar-se de citação ficta, que tem o objeto evitar 

nulidades processuais, quando o réu não é localizado em outros meios de 

citação, o que não é o caso dos autos. II – Defiro pedido de busca pelo 

sistema INFOJUD, segue anexo o extrato. III – Expeça-se mandado de 

notificação para o endereço localizado na Rua Buenos Aires, nº 410, 

apartamento 1601, Jardim da Américas, Cuiabá/MT, CEP 78060-634. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012902-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F C A COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012902-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA REU: F C A COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA Indefiro o pedido de buscas de endereços dos sócios da empresa 

ré, visto que não fazem parte do polo passivo da presente ação. Todavia, 

defiro o pedido de buscas de endereços pelo sistema INFOJUD referente a 

parte requerida, segue anexo o extrato. Observa-se que endereço 

localizado é o mesmo informado na inicial, contudo, não fora expedido o 

mandado de naquele endereço. Dessa forma, expeça-se mandado de 

citação para o endereço localizado na Avenida Miguel Sutil, nº 9855, 

Apartamento 1602, Edifício San Mikael, Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 

78040-902. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013173-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL DE CARLI (REU)

MARGARETE DE CARLI (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013173-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO REU: MARCIEL DE CARLI, 

MARGARETE DE CARLI Analisando os autos verifico que o retorno do AR 

(Id. 22327235) consta a informação de que foram efetuadas três 

tentativas de entrega, concluindo-se que os mesmos não foram 

encontrados na residência, o que não justifica, neste momento, o 

deferimento de busca de novos endereços pelos sistemas disponíveis ao 

Poder Judiciário. Intime-se a autora para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017497-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA LEITE GALVAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017497-40.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: MARCELLA 

LEITE GALVAO - ME Indefiro o pedido de expedição de ofícios as 

concessionárias de serviço público, pois cabe ao exequente diligenciar 

administrativamente com a finalidade de localizar endereço atualizado para 

que efetuada a citação da parte executada. Intime-se a autora para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033945-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033945-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EXECUTADO: VIA 

REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP Indefiro o pedido de Id. 

25450709, visto que já realizada a referida pesquisa no Id. 19980920. 

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028517-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022898-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J.J.B.S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO DO CARMO (EXECUTADO)

DANILO DE BRITO SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 23 de 908



CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028797-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028797-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO SANTANA LEITE RÉU: HDI SEGUROS S.A. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 406087 Nr: 37507-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD E AM FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO JOSE LTDA EPP, JUAREZ 

DOMINGOS SANTOS, PEDRO BONIFACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933

 Nos termos dos artigos 9º, 10º, 1.009, parágrafos 1º, 2º e 3º do 

CPC/2015, visando evitar a prolação de decisão surpresa, além de garantir 

o contraditório e ampla defesa, intimem-se os executados para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 205/297.

Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 789002 Nr: 43000-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15.173-B/MT

 Defiro a penhora do imóvel descrito às fls. 162, para tanto determino a 

expedição de termo de penhora, cabendo a exequente a averbação no 

registro imobiliário competente (art. 844 CPC).

Expedido o referido termo, intime-se o executado PAULO ROBERTO 

CAMPOS para querendo manifestar no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se a avaliação do imóvel.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1051775 Nr: 47318-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIFFER SANTIAGO DORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem contrarrazões (fl. 100).É o relatório.Decido.Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:“Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;III – corrigir erro material.Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que:I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento;II – incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.”Inexiste omissão a ser sanada.A 

embargante pretende um salvo conduto para utilizar a presente decisão 

todas as vezes que o embargado se encontrar inadimplente, o que não é 

permitido pelo ordenamento jurídico.O artigo 323 do CPC dispõe: “Art. 323. 

Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações 

sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 

condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”Ora, o alcance da 

expressão “enquanto durar a obrigação” não pode ser interpretado ad 

eternum, como pretende a embargante.Aliás, o STJ já decidiu que “as 

prestações vencidas após o trânsito em julgado da decisão não podem 
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ser incluídas no cumprimento de sentença por ausência de título executivo 

quanto a elas” (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1.258.646/SP, rel. Ministro 

Massami Uyeda, j. 20/09/2012, DJe 05/10/2012).Logo, não se trata de 

omissão como alega o embargante, mas sim de inconformismo com o 

entendimento do magistrado prolator da sentença embargada.Posto isso, 

REJEITO os Embargos de Declaração.Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350756 Nr: 21293-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO VERDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE COMERCIO E TRANSPORTE DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JAEDER BATISTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls. 1204, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147277 Nr: 30544-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTELO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, RODRIGO CORBOLIN DO NASCIMENTO, NERI FREITAS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER DALADIER PRADO 

SANTOS - OAB:12733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033224-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KOJI NISHITANI (REQUERENTE)

ASSACO YABUMOTO NISHITANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033224-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NELSON KOJI NISHITANI, ASSACO YABUMOTO NISHITANI REQUERIDO: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES 

ajuizada por NELSON KOJI NISHITANI e ASSACO YABUMOTO NISHITANI, 

em desfavor de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A. Alegam os autores 

que em 24/02/2012 celebraram com a Ré um contrato particular de 

promessa de venda e compra de fração ideal de imóvel (cota de unidade 

hotelaria autônoma), consistente no apartamento 2019 Moorea Master, 

com área de 103 m² (cento e três metros quadrados) de área privativa, 

pelo valor de R$52.155,00 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e cinco 

reais). Segundo o contrato, o prazo para conclusão e entrega deveria 

ocorrer em 31/12/2014. Aduz que a Suíte Moorea Master não foi entregue 

formalmente e que ainda não houve a finalização da obra e que ainda não 

houve a individualização da fração adquirida pela requerida. Assim, em 

sede de tutela de urgência, requer seja determinado a autora que deposite 

judicialmente as quantias de: a) R$132.482,09 (cento e trinta e dois mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e nove centavos), referente a 

restituição da quantia paga; b) R$ 37.447,31 (trinta e sete mil e 

quatrocentos quarenta e sete reais e trinta e um centavos), referente a 

multa estipulada no artigo 35, § 5º da Lei 4591/64; c) R$ 80.416,00 (oitenta 

mil e quatrocentos e dezesseis reais), referente os lucros cessantes 

deixados de auferir pela requerente. Requer ainda a suspensão da 

cobrança das taxas condominiais e demais valores relativos ao contrato e 

abstenção de inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido de tutela de 

urgência merece prosperar em parte. No que tange ao pedido liminar de 

rescisão contratual vejo que não merece guarida, pois para que seja 

declarada a rescisão é necessário averiguar quem deu causa, o que 

somente é possível com a instrução probatória, portanto, tratando-se de 

matéria de mérito, sendo prudente aguardar a formação do contraditório. 

Em relação à devolução das parcelas pagas com valor atualizado, também 

é matéria meritória, inclusive, sendo consequência da rescisão contratual, 

o que não é possível neste momento de cognição sumária. Consigno ainda 

que, por se tratar de um grupo com potencial econômico não há indícios de 

que a parte requerida possa se furtar de realizar a devolução dos valores 

caso seja reconhecido o direito em favor dos autores. No tocante ao pleito 

de suspensão da cobrança do condomínio e das parcelas do contrato, a 

despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, 

máxime se levar em conta se tratar de informações unilaterais, sendo 

prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar convicção 

mais segura a respeito da questão. Por fim, quanto ao pedido de se abster 

de inserir os dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, este 

por sua vez merece acolhimento, tendo em vista os prejuízos econômicos 

causados pela eventual inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

que ficará privada de realizar transações comerciais. Ademais, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de, determinar, até ulterior 

deliberação, que a parte ré SE ABSTENHA de inserir o nome dos autores 

nos órgãos de proteção ao crédito em relação a eventuais débitos dos 

contratos discutidos nos autos. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 10h – Sala: Conciliação 04, com vistas à conciliação 

a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 
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ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036098-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILE DE BACCO PASQUALI OAB - RS69482 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036098-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EMIELI APARECIDA BALTIERI REQUERIDO: ACL COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES LTDAB - EPP, EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 

SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos 

proposta por EMIELI APARECIDA BALTIERI contra ACL COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. e EVVIBER INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., 

alegando em síntese: a) assinou contrato com a primeira requerida em 

31/03/2016, para a compra de móveis planejados de sua cozinha, pelo 

valor de R$25.000,00; b) pagou o valor contratado em 04/05/2016 e não 

recebeu os móveis no prazo estipulado e nem a contento, estando os 

mesmos fora dos padrões do projeto arquitetônico; c) a cada chamada da 

empresa ré para reparos e montagem, os móveis ficavam piores, não 

estando adequados até a propositura da ação; d) pugna pela condenação 

de ambas as rés para finalizarem a execução dos móveis nos termos do 

projeto pré-aprovado, com a qualidade e dimensões pactuadas, ou a 

devolução do valor pago, bem como para indenizarem a autora por danos 

morais, além do pagamento dos ônus da sucumbência. 1. Preliminar de 

Ilegitimidade passiva A requerida Evviver – Indústria de Móveis Ltda. alega 

sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não tem relação direta 

com o consumidor e não corroborou com os acontecimentos narrados na 

inicial. Por sua vez, a primeira requerida, ACL COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

DECORAÇÕES LTDA. alega, em suma, que adquiriu a empresa dos Srs. 

Alcir Linhares e Cleodete Terezinha Linhares, em maio/2018, portanto, 

após a compra dos referidos móveis planejados pela autora, arguindo 

assim, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Em relação a Evviver 

– Indústria de Móveis Ltda., por se tratar de relação de consumo, a 

fabricante responde solidariamente com a empresa revendedora dos seus 

produtos, nos termos dos artigos 12 e 18 do CDC. Da mesma forma, a 

primeira requerida ACL COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. é 

legítima para figurar no polo passivo, pois a autora adquiriu os móveis da 

empresa e não dos antigos proprietários, o que por si só afasta a 

ilegitimidade alegada. Assim, REJEITO AS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS POR AMBAS AS REQUERIDAS. 2. 

Preliminar de Inépcia da Inicial A requerida Evviver alega ainda, que a 

autora não individuou na inicial os problemas técnicos nos móveis 

planejados, razão pela qual entende pela inépcia da inicial. Sem razão a 

requerida, pois a autora não detém conhecimento técnico para individuar 

os problemas na instalação dos móveis, razão pela qual propôs a 

presente ação de obrigação de fazer, a fim de obter o pronto reparo ou 

ainda a conversão em perdas e danos. Os alegados defeitos estão 

demonstrados por meio de fotografias, cabendo às rés provarem que os 

móveis foram instalados tais como contratados. Portanto, os pedidos são 

congruentes e possibilitaram a contestação das rés, não havendo que se 

falar em inépcia da inicial. Assim, REJEITO A PRELIMINAR. 3. Prejudicial de 

Mérito de Decadência. A requerida Evviver alega, por fim, a decadência do 

direito da autora reclamar dos aparentes defeitos dos móveis planejados, 

por já ter esgotado o prazo de 90 (noventa) dias. No caso concreto, em 

que houve uma série de defeitos e tentativas reiteradas de solução, não 

há como iniciar o cômputo do prazo decadencial a partir da instalação dos 

móveis adquiridos no ano de 2016, como postulado pela requerida. Assim, 

não há que se falar em decadência, pois até a propositura da ação em 

19/10/2018, os vícios dos móveis ainda não haviam sido completamente 

sanados. Assim, REJEITO A PRELIMINAR. 4. Do chamamento ao processo. 

A requerida ACL COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. pugna 

pelo chamamento ao processo dos antigos proprietários da empresa, Srs. 

Alcir Linhares e Cleodete Terezinha Linhares, aos quais atribui culpa pelos 

alegados danos nos móveis da autora. O chamamento ao processo é 

previsto no artigo 130 do CPC, in verbis: Art. 130. É admissível o 

chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação 

em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra 

um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor 

exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O caso em tela 

não se enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 130 do CPC, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido. 5. Matéria controvertida A controvérsia 

consiste em saber se os móveis planejados adquiridos pela autora, 

entregues e montados em sua residência observaram os termos 

contratuais e o projeto técnico pré-aprovado; 2) a ocorrência de danos 

morais. 6. Distribuição Ônus da Prova Tendo em vista que foi deferido o 

pedido de inversão do ônus da prova no despacho inicial, o que não foi 

objeto de recurso, por se tratar de matéria relativa a relação de consumo, 

incumbe às rés comprovar a inexistência dos defeitos/vícios alegados. A 

segunda requerida pugna pela realização de prova pericial para apurar os 

alegados defeitos nos móveis. Assim, DEFIRO a realização de perícia 

técnica para apurar as reais condições de instalação dos móveis 

planejados e se estas obedeceram ao contrato e ao projeto técnico. Para 

tanto, nomeio, independentemente de compromisso, a empresa MEDIAPE, 

com endereço na Av. Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78005-340, fone: 65-99613-8642 e 65-3322-9858, 

endereço eletrônico: www.mediape.com.br, para a realização de perícia 

de engenharia civil / arquitetura, nos móveis planejados instalados na 

residência da autora. Intime-se a empresa nomeada para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, após, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários, também no 

prazo de 15 (quinze) dias. Os honorários periciais serão custeados pela 

requerida Evviver – Indústria de Móveis Ltda. A Secretaria deve observar 

que a requerida Eviver pugna pelas publicações apenas na pessoa da 

advogada CAMILE DE BACCO PASQUALI, OAB/RS 69.482 Anote-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G. R. 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027610-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIANA NUNES DE ARRUDA, CARLOS DE ARRUDA REQUERIDO: 

JUCIMARCOS MARTINS SANTANA Trata-se de matéria de fato e de direito, 

contudo o feito encontra-se suficientemente instruído, não sendo 

necessária a oitiva de testemunhas, sendo assim indefiro a produção das 

provas orais. Mesmo porque o réu reconhece o domínio da autora, 

circunstância que por si só demonstra que o feito comporta o julgamento 

no estado em que se encontra. Intimem-se as partes e voltem-me 

conclusos o processo para sentença, a qual deverá aguardar a ordem da 
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Meta 02. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) 
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003494-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO MARCIO ARAUJO SANTOS REU: BANCO DO BRASIL Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIOS 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por MÁRIO MÁRCIO ARAÚJO SANTOS contra BANCO 

DO BRASIL S.A., em que o autor alega que firmou sucessivos contratos 

de empréstimo com o banco requerido, cujos descontos ultrapassam 30% 

da renda líquida, o que compromete sua sobrevivência. Requer 

antecipação de tutela para determinar ao requerido que: a) suspenda 

todos os descontos/débitos de parcelas de quaisquer títulos (empréstimos 

e ou outros) em conta corrente bancária onde o Requerente recebe seus 

proventos laborais, bem como suspenda tais descontos por meio de 

consignação em pagamento nos salários do Requerente, sob pena de 

multa pecuniária diária; b) Alternativamente, caso não acolhido o pleiteado 

no item anterior, seja definido, provisoriamente, que tais 

descontos/consignações não ultrapassem o limite máximo de 30% (trinta 

por cento), devendo-se levar em consideração (abatendo-se) os demais 

débitos/consignações anteriormente firmados com terceiras empresas, 

conforme volvido em linhas anteriores e comprovados por meio dos 

holerites em anexo, sob pena de multa pecuniária diária; c) efetue a 

devolução dos valores bloqueados/debitados (que albergaram a totalidade 

dos proventos laborais) em conta corrente do Requerente nos meses de 

Dezembro/2016 e Janeiro/2017, perfazendo o montante de R$13.252,51 

(treze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), 

sendo: ? 30.12.2016 – R$4.530,16 (quatro mil quinhentos e trinta reais e 

dezesseis centavos); ? 11.01.2017 - R$2.513,54 (dois mil quinhentos e 

treze reais e cinquenta e quatro centavos) e; ? 30.01.2017 - R$6.208,81 

(seis mil duzentos e oito reais e oitenta e um centavos), sob pena de multa 

pecuniária diária; d) Seja fixada multa pecuniária diária não inferior à 

R$1.000,00 (um mil reais) para caso de descumprimento das medidas de 

urgência concedidas; e) apresente cópia dos “contratos” alusivos aos 

débitos/consignações debatidas no presente feito, sob pena de confissão. 

No mérito, o autor pugna pela confirmação da liminar, com a condenação 

do requerido por danos morais, além dos ônus da sucumbência. A liminar 

foi parcialmente proferida pelo Juiz da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário, “[...] para limitar os descontos dos empréstimos 

consignados, em folha de pagamento e conta corrente, em 30% (trinta por 

cento) do salário líquido (deduzidos os descontos obrigatórios como 

Previdência, Imposto de Renda, Pensão Alimentícia) do requerente, no 

tocante aos descontos em folha de pagamento e conta corrente; 

Determino que a soma das prestações e descontos mensais decorrentes 

dos contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento e 

conta corrente celebrados entre o requerente e a instituição financeira 

requerida Banco do Brasil S/A, se limite ao percentual de 30% (trinta por 

cento) de sua remuneração líquida, reduzindo proporcionalmente o valor 

das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para 

novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de 

cada contrato. [...]” Contra referida decisão, o autor opôs embargos 

declaratórios, que foram desprovidos. O Banco Requerido apresentou 

contestação sob o ID 5811677, alegando, preliminares de inépcia da inicial 

por ausência de interesse processual, e carência da ação por falta de 

interesse de agir. No mérito, argui em síntese que o autor efetuou os 

empréstimos diretamente de sua conta corrente, autorizando os débitos; 

que não se trata de empréstimo com desconto em folha de pagamento, 

portanto, impossível a limitação destes a 30%; que por não se tratar de 

conta exclusivamente salarial, mas sim conta corrente, mostra-se legal a 

modalidade de abatimento dos valores, já que a jurisprudência entende 

não haver limitação; que os contratos são legais, inexistindo vício de 

consentimento. Requer a improcedência dos pedidos iniciais com a 

inversão do ônus da sucumbência. Impugnação à contestação (ID 

6730592). As partes especificaram as provas que pretendiam produzir, 

ocasião em que o magistrado designou audiência de instrução (ID 

16386976). Todavia, tal audiência não foi realizada, uma vez que o 

magistrado declinou da competência para julgar o feito, por entender não 

se tratar de matéria afeta às varas de direito bancário. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito. As preliminares arguidas pelo requerido se 

confundem com o mérito. A pretensão do autor é suspender todos os 

débitos efetuados em sua conta corrente a título de empréstimos com o 

banco réu, com a devolução dos valores que entende debitados 

indevidamente, ou ainda, alternativamente, limitar os descontos de 

empréstimos por ele firmados, em 30% de sua remuneração líquida. A 

discussão limita-se aos empréstimos realizados na modalidade débito em 

conta corrente do autor, não havendo que se falar nos demais 

empréstimos descontados diretamente de sua folha de pagamento. Nesse 

passo, conforme se verifica dos autos, a pretensão do autor de 

suspender a cobrança dos empréstimos ou ainda limita-los ao desconto de 

30%, fere os princípios contratuais, uma vez que realizou os pactos por 

livre e espontânea vontade, não havendo nos autos qualquer prova de 

vício de consentimento como quer fazer crer. Aliás, beira a própria 

torpeza a pretensão de o autor imputar a responsabilidade pela 

concessão dos empréstimos ao banco, quando se sabe que estes foram 

realizados por livre e espontânea vontade do autor, diretamente em sua 

conta corrente. Ademais, cabe ressaltar que a limitação de 30% 

pretendida pelo autor, só seria viável nos contratos consignados na 

modalidade desconto em folha de pagamento, não sendo este o caso dos 

autos, em que a contratação se deu diretamente para débito em conta 

corrente, em que há nítida diferença, como se vê no seguinte julgado do 

STJ: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E 

DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO 

MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO 

RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.DIRIGISMO 

CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra 

legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao 

consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais 

vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. 

O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à 

dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos 

compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a 

autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade 

absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação 

contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o 

cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com 

terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A 

instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do 

cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os 

recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo 

próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, 

por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais 

acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o 

consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, 

como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, 

boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. 

Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de 

conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 
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folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)” 

(g.n.) Não bastasse isso, vê-se que o autor, não obstante alegar que os 

contratos objetos da lide ultrapassavam seu limite de descontos legais, 

contratou sucessivamente outros empréstimos com o Banco do Brasil S/A, 

via conta corrente, e outros bancos, via desconto em folha de pagamento, 

conforme consta de seus extratos bancários e holerites, ou seja, contrata 

os empréstimos, obtendo margem consignável e depois pretende compelir 

os bancos com os quais contratou a reduzir as parcelas dentro do limite 

de 30%. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Contudo, deferida a gratuidade da justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001091-41.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALESSANDRA GALANTE, J. G. G. R. EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ALESSANDRA 

GALANTE, J. G. G. R. em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 2.226,31 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e 

um centavos), no Id. 22641685, bem como saldo remanescente no valor 

de R$ 632,60 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), no Id. 

28021734. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28140539). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28140539. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006881-06.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE MILTON VENANCIO JORGE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por JOSE MILTON 

VENANCIO JORGE em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 1.126,06 (mil centos e vinte e seis reais e seis centavos), 

no Id. 27948337, bem como saldo remanescente no valor de R$ 378,71 

(trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), no Id. 

28066130. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28130957). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28130957. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011569-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MATHEUS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011569-11.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERIKA MATHEUS MARTINS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ERIKA MATHEUS MARTINS em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 9.186,96 (nove 

mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), no Id. 

28065988. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28139083). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 
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Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28139083. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042389-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042389-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEVANILDO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT ajuizada por Gevanildo da Silva Campos contra Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26372290), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 10/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 24308157) e o laudo pericial (ID 26372290). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu tornozelo esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (23/08/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022758-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022758-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE DA SILVA MATOS REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Paulo Henrique da Silva Matos contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 25/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminar de alteração do polo passivo que será analisada a 
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seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26466197), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 25/01/2017. Passo a análise da preliminar 

suscitada. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 20443338) e o laudo pericial 

(ID 26466197). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

pé esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (25/01/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043906-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CESARIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043906-53.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOEL CESARIO RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Joel Cesário Ribeiro contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 11.306,25 (onze mil trezentos 

e seis reais e vinte e cinco centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26368881), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 24/12/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, afasto a preliminar supra. Passo à análise 

do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24530627) e o laudo pericial 

(ID 26368881). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 
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fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura abdominal 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), bem como, 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), e perda integral da retirada cirúrgica do baço com repercussão 

avaliada em 100% (cem por cento) encontra-se o valor de R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), e que a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 2.193,75 (dois mil cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), percebe-se o valor 

remanescente totalizando em R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(24/12/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036623-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036623-76.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Wagner Oliveira dos Santos 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, adequação do valor da causa, falta de interesse processual e 

divergência de assinatura, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27211404), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 10/09/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 3190482253 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Das 

assinaturas divergentes A parte requerida alega a divergência entre as 

assinaturas aportadas na procuração e nos documentos pessoais da 

autora. Contudo, verifica-se que tal divergência não é significativa, 

tratando-se apenas de abreviação de seu sobrenome do meio. 

Constata-se, na verdade, a semelhança entre as caligrafias das duas 

assinaturas apresentadas pela parte requerente. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22817568) e o laudo pericial (ID 27211404). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 
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6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (10/09/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037996-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOARES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA (REU)

INCORPORADORA ITALIA LTDA (REU)

ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

BARCELLOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037996-79.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifiquei que as rés Barcellos Inteligência 

Imobiliária Eireli - EPP e Incorporadora Itália Ltda. não foram citadas até a 

presente data. Assim, defiro o pedido de id. 21080986, no que tange a 

citação das mencionadas rés, nos endereços informados. Indefiro, 

contudo, o pedido de citação da ré Alphaville Cuiabá Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., eis que a parte já foi citada, conforme certidão de id. 

17881828. Com relação ao embargos declaratório opostos pela ré 

Associação Alphaville Cuiabá, certifique a Secretaria se o autor foi 

devidamente intimado para apresentar contrarrazões. Após, cumpridas 

todas as ordens acima, façam-me os autos conclusos para análise. 

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001692-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIRE - Metro 3 Construção e Incorporação Ltda-Me (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001692-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 11/05/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 10:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001877-51.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 11/05/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 11:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020 Ana 
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Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001949-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS OAB - MT26823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA (EXECUTADO)

R.S.M. DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001949-38.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Cite-se o executado para pagar a dívida, no prazo de três 

dias, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação do executado (art. 829, § 

1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos 

embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá o executado requerer o parcelamento do restante em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN PEDRO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001978-88.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 10:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001982-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001982-28.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 11:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002018-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELE REYNAUD DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002018-70.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 11:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 
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art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001255-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR NAZARIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001255-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001302-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LASCERDA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001302-77.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004006-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004006-97.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004011-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SALDANHA HANDELL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004011-85.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. JOAO MARCIO CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001405-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PALMEIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001405-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001788-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADRIANO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001788-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 
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justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001292-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR CONSTANTINO DE MEDEIROS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001292-33.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002240-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES OAB - MT25148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002240-38.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002219-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILEY DA SILVA MIRAND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002219-62.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 9 Horário: 11:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002025-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA LEAL BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002025-96.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115853 Nr: 16953-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ELOISA DE ALMEIDA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 
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de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1287493 Nr: 4104-02.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WILLIAN PEDROZO DE SOUZA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:OAB/MT 8313

 Vistos e etc.

Trata-se de pedido de restituição de prazo formulado por Jose Willian 

Pedrozo de Souza.

A decisão de p. 445 foi disponibilizado no DJE nº 10226, de 27/03/2018 e 

publicado no dia 28/03/2018, não tendo os autores conseguido usufruir do 

prazo legal e se manifestar nos autos, eis que a decisão não foi publicada 

em nome dos patronos da parte Requerente.

Posto isto, nos termos do art. 223, §2° do CPC, DEFIRO o pedido de 

devolução de prazo para a parte requerente, que deverá ser contado a 

partir da publicação da presente e/ou de sua ciência inequívoca.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 406077 Nr: 37505-07.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONEL MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1035310 Nr: 39254-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIGRU LOCAÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

CONSTRUTORA ATHOS S.A, FAROL EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a parte executada, intimada para pagamento, não ter se 

insurgido contra o valor cobrado, para certeza quanto à correção dos 

valores, encaminhem-se os autos à Contadoria do Juízo.

Apresentados os valores, intimem-se as partes para conhecimento e 

manifestação em 48 horas, devendo a parte executada efetuar o 

pagamento em 15 (quinze) dias.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e concluso.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148775 Nr: 31163-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES E 

ARRENDAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a autora pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868099 Nr: 8037-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINO CASTRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 DESPACHO

Intimem-se as partes para que justifiquem o não comparecimento na 

perícia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desistência da prova.

Em igual prazo devem informar se persiste interesse no prosseguimento 

do feito.

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1047908 Nr: 45370-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ BATISTA LEÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Vistos etc.

Em que pese à carta de intimação ao autor tenha sido devolvida, conforme 

dispõe o artigo 274, parágrafo único do CPC, as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, presumem-se validas.

 Ademais, o autor é assistido da Defensoria Pública, que foi devidamente 

intimada da sentença.

Desta forma, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquive-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1047319 Nr: 45050-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVALDO MARTINS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO PAGOTTO REIS - 

OAB:19.573/MT, RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - OAB:10617/MT, 

TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289/SP

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.254/255).

 É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782528 Nr: 36174-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE RODRIGUES DE MENEZES FACCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

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

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

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054255 Nr: 48465-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZIA MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMILIA .A DE A SILVA - OAB:25524, MARLONS 

RAPHAEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos da sentença que determinou 

a expedição de certidão de credito.

Não verifico na decisão recorrida ponto omisso, obscuro ou contraditório.

Na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão, sendo a 

via dos embargos inadequada à sua pretensão.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)

Assim, REJEITO os embargos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102424 Nr: 11500-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

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

OAB:OAB/MT 11.210-A, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração apresentados da sentença 235/240, 

ao argumento de que as teses e documentos carreados pela defesa não 

foram objeto de apreciação.

É o breve relato. Decido.

A sentença foi prolatada com os elementos e provas constantes dos 

autos e analisou os pontos questionados pelo embargante, inexistindo 

ponto omisso, obscuro ou contraditório na decisão recorrida, que está 

devidamente fundamentada.

Na verdade, os embargantes pretendem a modificação da decisão, sendo 

a via dos embargos inadequada à sua pretensão.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 
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Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)

Assim, REJEITO os embargos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169926 Nr: 40140-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS PEDIDOS para 

confirmar a liminar de p. 24/25 e DECLARAR a inexigibilidade dos débitos 

cobrados pela ré nas faturas vencidas em junho, agosto e setembro de 

2016, os quais deverão ser refaturadas com base na média dos últimos 

cinco meses anteriores à junho/2016 (data da primeira cobrança indevida). 

De igual modo, declaro inexistente a fatura referente ao mês de julho/2016. 

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 386746 Nr: 22526-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA HALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ARI ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russivelt Paes Cunha - 

OAB:12487/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de renovação de penhora on line, via sistema 

BACENJUD.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Sobre o assunto, filiei-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora on line.

Nesta data realizei pesquisas no sistema INFOJUD e RENAJUD, com 

respostas infrutíferas.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1188764 Nr: 936-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908, RICARDO ARRUDA DE LEMOS - OAB:18363, RICARDO 

ARRUDA DE LEMOS - OAB:18363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3031-B

 Vistos etc.

Antes da análise do pedido retro, necessário a conversão para 

cumprimento de sentença. Promovam-se as devidas anotações.

Na forma do artigo 513 §2º do CPC, intime-se a parte executada para 

pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096066 Nr: 8885-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ARCENIO DE MAGALHÃES FILHO, 

AIDES FRANÇA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA SILVA DE QUEIROZ - 

OAB:262666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança ajuizada por ELIETE MARIA DE 

SOUZA PEREIRA – ME – CENTRO PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM – 

CENPA para CONDENAR os réus BENEDITO ARCENIO DE MAGALHÃES 

FILHO e AIDES FRANÇA DA GUIA ao pagamento do valor de R$ 4.609,08 

(quatro mil seiscentos e nove reais e oito centavos). Referido valor deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do vencimento.Custas e despesas 

processuais deverão ser suportadas pelos réus, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782062 Nr: 35684-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO MENDONÇA - ME, 

WAGNER APARECIDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - 

OAB:25065, GUILHERME FONTANA SILVEIRA - OAB:OAB/MT 19.851, 

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de expedição de oficio ao DETRAN, eis que já foram 

realizadas consultas no sistema RENAJUD.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 805766 Nr: 12232-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ANTONIO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Juarez Antonio Carolino 

em desfavor de Edilson Rodrigues da Silva. Assim, promovam-se as 

devidas alterações no Sistema Apolo e capa dos autos.

 Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, citados 

na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808228 Nr: 14699-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DIAS DE MOURA, WALDEMIR DIAS 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA - 

OAB:23.378/PR, TIAGO NUNES E SILVA - OAB:57892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da sentença 

homologatória de p. 174, objetivando a expressa manifestação quanto à 

inclusão do devedor solidário Valdemir Dias de Moura no polo passivo.

É o relatório. Decido.

O acordo firmado entre as partes e constante à p. 168/173 incluiu o 

Valdemir Dias de Moura, na qualidade de devedor solidário.

Em que pese a sentença tenha homologado o acordo, não determinou a 

inclusão do devedor solidário.

Dessa forma, ACOLHO os aclaratórios, atribuindo-lhe efeitos 

modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, a fim de incluir o 

devedor solidário Valdemir Dias de Moura no polo passivo do feito.

 No mais, permanece a sentença da forma lançada.

Intimem-se as partes, cientificando que o prazo para interposição de 

novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941245 Nr: 55306-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO LEÃO DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos da sentença de p. 402/406, 

opostos por Mapfre Visa S.A e Bradesco Previdência e Seguros S.A, 

objetivando a reforma da correção monetária e da distribuição da 

sucumbência.

Não verifico na decisão recorrida ponto omisso, obscuro ou contraditório.

Na verdade, as embargantes pretendem a modificação da decisão, sendo 

a via dos embargos inadequada à sua pretensão.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)

Assim, REJEITO os embargos.

Intimem-se as partes desta decisão, bem como para que as rés ofereçam 

contra-razões ao apelo apresentado pelo autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1062186 Nr: 51971-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548, MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413/MT, LUCIANA GOULART PENTEADO - 

OAB:167884/SP

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos da sentença de p. 116/118, 

objetivando a reforma dos juros fixados.

Não verifico na decisão recorrida ponto omisso, obscuro ou contraditório.

Na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão, sendo a 

via dos embargos inadequada à sua pretensão.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)

Assim, REJEITO os embargos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1447636 Nr: 409-69.2020.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Trata-se de embargos à execução proposto por Gilmar Batista da Silva, 

distribuída por dependência à ação executiva já em trâmite neste Juízo.

Posto isso, promova o imediato apensamento aos autos de n. 

24567-14.2008.811.0041 - código 354011.

Após, concluso.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899599 Nr: 29513-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD, EVELYN MARIA 

AGUIRRE HADDAD, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, JOSÉ ORLANDO 

AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OUVERNEY DE FREITAS, SUELLEN 

ELMI REINALDET DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY OUVERNEY DE FREITAS, Rg: 

410.82985, brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente em local 

incerto e não sabido SUELLEN ELMI REINALDET DE FREITAS, Cpf: 

34910857800, Rg: 41.429.956-5, Filiação: Roseli Eunice Holowka e 

Teobaldo Reinaldet dos Santos, data de nascimento: 27/07/1984, 

brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, casado(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação do requerido parar tomar ciência do 

processo, nos termos dos artigos 256 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios, movida por Erica Aparecida Aguirre Haddad e outros, em 

desfavor de Wesley Ouverney de Freitas e seu cônjuge Suellen Elmi 

Reinaldet de Freitas. Os exequentes locaram para os executados o imóvel 

residencial de sua propriedade, situada nesta cidade, pelo o prazo de 12 

meses, pelo valor de R$ 1.550,00 ( Hum Mil e Quinhentos e Cinquenta 

Reais), com reajuste anual com base da variação positiva do IGPM/FGV. 

Os executados desocuparam o imóvel, e deixaram pendetes debitos desta 

obrigação. Depois de exauridas todas tentativas amigáveis para cobrar os 

executados, nada mais resta ao exequente para haver seus créditos 

senão pelas vias judicias, através dessa inicial.

Despacho/Decisão: Vistos.Desentranhe-se o documento de p. 106/108, 

eis que estranho à estes autos.Desapensem-se estes autos dos demais, 

eis que foram apensados indevidamente.Diante das várias tentativas 

infrutíferas de citação do réu, bem como as diversas buscas de 

endereços já realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias, o réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos.Como ainda não há 

regulamentação, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando 

dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 257 do 

CPC/15.Intime-se o autor para que forneça o resumo da inicial em 05 

(cinco) dias no endereço eletrônico da 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição do edital de 

citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, no prazo 

estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797575 Nr: 3955-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO CLARO DE FRANÇA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNO CLARO DE FRANÇA BARRETO, 

Cpf: 07832133104, Rg: 951927, Filiação: Otacilia Maria de Franca Barreto, 

brasileiro(a), divorciado(a), engenheiro civil. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte requerida para tomar ciência 

acerca do processo, nos termos do art.256 e seguintes do CPC.

Resumo da Inicial: O exequente pactuou com os executados o Contrato de 

Mútuo RB2 mº 1071118/11, em 10/05/2011. Ocorre que após o pagamento 

de lagumas parcelas, os executados deixaram de efetuar os demais 

pagamentos, tendo ensejado no vencimento das parcelas vincendas, 

conforme previsto na Cláusula Oitava do referido contrato. Asiim o 

executado deve a quantia líquida e certa de R$ 9.808,65 , conforme 

memorial de cálculos, anexo aos autos, atualizado até a data de 

26/11/2012.

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas 

de citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já 

realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos 

do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação 

por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Como ainda não há regulamentação, o edital deverá 

ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/15.Intime-se o autor para que 

forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias no endereço eletrônico da 

5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, 

no prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 
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PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.

Advertência: Citado, por edital, e certifcando a não manifestação no prazo 

legal, desde já, em consonância com o art. 72, § 2º, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante a Vara

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746389 Nr: 43596-45.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUPERMERCADO DIA DIA LTDA, CNPJ: 

07942489000240. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte requerida para ciência do 

processo, nos termos dos artigos 256 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de cobrança, movida por Cemat - 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A, em desfavor do Supermercado 

Dia Dia - LTDA. A requerente é concessionária do serviço público de 

energia elétrica do Estado de Mato Grosso. O requerido firmou com a 

requerente um contrato de fornecimento de energia, no qual existe um 

debito de consumo de energia elétrica, produto já fornecido pela 

requerente e, até o momento, sem o corrrespondente pagamento. O 

requerido, portanto não está cumprindo com sua obrigação durante o 

período do contrato, portanto, nada mais resta ao exequente para haver 

seus créditos senão pelas vias judiciais, através dessa inicial.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das tentativas frustradas e estando o 

réu em local incerto e não sabido, DEFIRO A SUA CITAÇÃO POR EDITAL.O 

art. 257, inciso II do CPC estabelece como requisito da citação por edital, a 

publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 

tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos 

autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria 

Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta 

que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para 

publicações dos editais de citações, bem como colacionou alguns 

exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a respeito das 

soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade. 

Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por 

parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando 

dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC. 

Decorrido o prazo de defesa sem que a ré se manifeste, nomeio o 

Defensor Público que atua nesta unidade judiciária como curador especial 

da ré. Encaminhe-lhe os autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157058 Nr: 34701-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA DOS SANTOS HERBERT, VENILDA 

DOS SANTOS HERBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VENILDA DOS SANTOS HERBERT, CNPJ: 

13242472000100, Inscrição Estadual: 13.414.923-8 e atualmente em local 

incerto e não sabido VENILDA DOS SANTOS HERBERT, Cpf: 

29549957934, Rg: 13R1158121, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte requerida para tomar ciência 

acerca do processo, nos termos do art.256 e seguintes do Código de 

Processo Civil,

Resumo da Inicial: Trata-se de demanda executória onde a Exequente é 

credora da Executada na importância de R$ 7.424,93 (sete mil 

quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), referentes 

aa parcelas inadimplidas, oriundas de Intrumento Particular de confissão 

de dívida e composição Amigável por Mútuo Acordo e Contrato de 

Locação da cantina nº 008/2012, do processo nº 988/2011, fazendo parte 

ainda o 1º termo de apostilamento pelo processon º 46/2012.

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas 

de citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já 

realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos 

do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação 

por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Como ainda não há regulamentação, o edital deverá 

ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/15.Intime-se o autor para que 

forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias no endereço eletrônico da 

5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, 

no prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 12 de novembro 

de 2019.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito
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Advertência: Citado, por edital, e certifcando a não manifestação no prazo 

legal, desde já, em consonância com o art. 72, § 2º, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante a Vara

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721590 Nr: 17096-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO, 

ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO HENRIQUE COSTA 

OCTAVIANO, Cpf: 81158912153, Rg: 1.109.440-0, Filiação: Clea Maria 

Costa Octaviano e Marcus Vinicius Baeta Octaviano, data de nascimento: 

05/03/1977, brasileiro(a), convivente, funcionário público, Telefone (065) 

3664.2313 e atualmente em local incerto e não sabido ADRIANA 

LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA, Cpf: 82988765120, Rg: 0.871.172-0, 

Filiação: Delvado Benedito de Souza e Luci Tereza Hermoza de Souza, 

data de nascimento: 07/09/1975, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, do lar, Telefone 3664.2313. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte requerida para ciência do 

processo, nos termos do art. 256 e seguintes do CPC.

Resumo da Inicial: O exequente pactuou com os executados o Contrato de 

Mútuo RB2 nº 1070065/10, em 06/04/2010. Ocorre que após o pagamento 

de algumas parcelas, os executados deixaram de efetuar os demais 

pagamentos ensejado o vencimento das parcelas vincendas conforme 

previsto na Cláusula Oitava do referido contrato. Assim o executado deve 

a quantia líquida e certa de R$ 23.262,25 conforme memorial de cálculos, 

anexo aos autos, atualizado até a data de 01/04/2011.

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas 

de citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já 

realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos 

do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação 

por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Como ainda não há regulamentação, o edital deverá 

ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/15.Intime-se o autor para que 

forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias no endereço eletrônico da 

5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, 

no prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 07 de novembro 

de 2019.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

Advertência: Citado, por edital, e certifcando a não manifestação no prazo 

legal, desde já, em consonância com o art. 72, § 2º, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante a Vara.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811522 Nr: 18011-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERREIRA ARAMBURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER FERREIRA ARAMBURU, Cpf: 

92521550159, Rg: 001073053, Filiação: Marinete Ferreira Aramburu e Edir 

Aramburu, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, chefe de segurança. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a imtimação do executado, acima já qualificada, 

acerca da penhora de valores realizada via sistema BACENJUD de p.100.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Monitória movida por Edson De 

Oliveira Silva, em desfavor de Wagner Ferreira Aramburu. O requerente é 

detentor dos direitos referentes a 13 ( treze) cheques emitidos pelo 

Requerido, cada um no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais), sendo os 

cheques nº 01, 02 , 03, 04 , 05, 06, 07, 14, 15, 16, 17 , 18 e 19, não 

depositados no prazo prescrional à pedido do Requerido por insufiência 

de fundos, mas com promessa de pagamento futuro que restou frustado, 

fazendo assim prova escrita da obrigação, de modo a se permitir o 

ajuizamento da presente ação.

Despacho/Decisão: Vistos.O executado foi intimado para cumprimento de 

sentença por edital p. 90/91.Intime-se o executado por edital, da penhora 

parcialrealizada à p. 100, como requerido pela Defensoria Pública.A 

pesquisa realizada no RENAJUD foi infrutífera.Quanto ao novo pedido de 

restrição, traga o exequente o valor atualizado, abatida a importância 

penhorada.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825882 Nr: 31847-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZETH ALVES DA CRUZ, LUMAR FRANCISCO DE 

ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DE FIGUEIREDO PONCE, ESPÓLIO DE 
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NELSON JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE NELSON JOÃO DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do Espólio de Nelson João da Silva para 

compor o polo passivo da presente ação.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória com 

Obrigação de Fazer, movida por Edilzeth Alves da Cruz e Lumar Francisco 

de Alemida, em desfavor de Eloisa de Figueiredo Ponce. Os requerentes 

adquiriram em caráter irrevogável e retratável a compra dos lotes nº 168 e 

169, situados no sítio recreios rio dos peixes, tendo cumprido com a parte 

da sua obrigação, pagando total preço acertado e não conseguiram, pelos 

meios amigáveis, que a requerida lhe outorgasse a competente escritura 

definitiva da compra e venda que tem o direito referente ao lote nº 169. Por 

essa razão, propõe a presente ação para assim obter a escritura 

definitiva do lote nº 169.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a inclusão do Espólio de Nelson João da 

Silva no polo passivo e determino a sua citação por edital.Decorrido o 

prazo sem apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensora Pública 

como curadora especial do réu citado por edital.Cumpra-se com urgência. 

Processo da Meta 02 do CNJ.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729248 Nr: 25238-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE SOUZA SANTOS, ANA RODRIGUES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, 

ANTONIO ARANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, 

CNPJ: 77469658000171. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação do réu via Edital, visto que foi claramente 

esgotado todos os meios possíveis para localizado-lo. A citação feita por 

esta modalidade permitirá que esta Ação prossiga consoante aos moldes 

legais.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de Usucapião Especial, movida 

por Vicente de Souza Santos, em desfavor de Hidrapar Ngenharia Civil 

Ltda. O autor é procurador de Edna Coelho Silveira, que instruiu esta peça. 

A outorgante da procuração declarou ter posse de um imóvel residencial, 

sob a Casa de nº 23, tipo MT - 6.1.2.38, e respectivo terreno situado no 

conjunto habitacional Grande Terceiro. Ocorre que a COHAB - MT 

negociou a venda do imóvel, para Cecílio Maria Dos Santos casado com 

Leide Martins Dos Santos, sob o Regime de Comunhão de Bens. Assim, 

nem o Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição 

Imobiliária Da Comarca de Cuiabá e Estado de Mato Grosso tem a 

capacidade de informar quanto à corrente de transmissão do registro o 

imóvel. Sendo impossível demostrar a corrente de aquisições do imóvel, é 

imperioso presumir que a proprietária do imóvel, represetada pelo 

Requerente, tem posse mansa e pacífica, ininterrupta e sem oposição do 

imóvel em disputa. Por esses motivos, vênia concessa, impõe-se o 

acolhimento do presente pedido dominial pela prescrição aquisitiva.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de p. 251.Diante das tentativas 

frustradas e estando o réu em local incerto e não sabido, DEFIRO A SUA 

CITAÇÃO POR EDITAL.O art. 257, inciso II do CPC estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 

0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF 

prestou informações, dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo 

CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de citações, bem 

como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados 

Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC. Decorrido o prazo de defesa sem que a ré se manifeste, 

nomeio o Coordenador do Núcleo de Praticas Jurídicas da UNIC Pantanal 

como curador especial da ré. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831087 Nr: 36775-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGURA GARANTIA DE CREDITOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DA SILVA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:267.830, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:357.590/SP, THAISA FERNANDA FIGUEIREDO - OAB:12859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO CARLOS DA SILVA 

COSTA-ME, CNPJ: 11336828000131. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a citação do réu por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, para ciência da presente ação.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Monitória, movida por Segura 

Garantia de Créditos Ltda, em desfavor de Fernando Carlos da Silva Costa 

ME. O Requerente é credor do Requerido, da importância de R$ 10.810,00 

( dez mil, oitocentos e dez reais), represetada pelos seguintes títulos de 

crédito(cheque) , de titularidade do requerido, o qual foram devidamente 

apresentados e consequentemente devolvidos por insuficência de fundos. 

Ademais, os referidos cheques encontram-se pendentes de pagamento, 

até a presente data.Assim deverá o Requerido ser compelido, no prazo 

legal, a efetuar o pagamento dos referido titulos

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO a citação do réu por edital. Cite-se por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias, as rés.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.O art. 257, inciso II do CPC estabelece como requisito 

da citação por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no 

sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou:“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC.O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 
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também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA processo da meta 02/2019 do CNJ.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100611 Nr: 14545-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA CUMMINS MATO GROSSO 

LTDA, ARMANADO MEMNDES TRINDADE, REGINALDO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:, JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - OAB:6276-b, RAISSA DIAS 

VITOR DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DISTRIBUIDORA CUMMINS MATO 

GROSSO LTDA, CNPJ: 15522444000245, Inscrição Estadual: 130109380 e 

atualmente em local incerto e não sabido REGINALDO MARTINEZ, Cpf: 

00484334881, Rg: 1180064, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a intimação dos executados para efetuar o 

pagamendo da condenação.

Resumo da Inicial: Trata-se de cumprimento de sentença, que tramita na 5º 

vara civil da comarca de Cuiabá/MT, onde são executados: Distribuidora 

Cummis Mato Grosso LTDA, Armando Mendes Trindade e Reginaldo 

Martinz, devendo ser intimados o primeiro e o terceiro executados a 

efetuarem pagamendo da condenção num valor atualizado, que até agosto 

de 2019, corresponde ao montante de R$ 51.609,59 ( Cinquenta e Um Mil 

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos), sob pena de ser 

acrescentada multa e honorário de sucumbência, na fase de execução, 

num percentual de 10% ( dez por cento) cada.

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Acolho as razões do exequente e defiro 

a intimação do executado por edital.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371131 Nr: 7662-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA GABRIELLA BATISTA SILVA, MARIA 

LUCITANIA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILIA GABRIELLA BATISTA SILVA, 

Cpf: 92153216168, Rg: 16654064, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA, Cpf: 

92153216168, Rg: 18391966, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a citação dos requeridos para tomar ciência do 

processo.

Resumo da Inicial: A Exequente é credora da Executada da importância de 

R$ 14.926,61 ( Quatorze Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta 

e um Centavos), represetada por cártula - cheque, constante Contrato de 

Prestação de Serviço Educacional. Entretanto, mesmo a Executada 

estando ciente de ter usufruído dos serviços educacionais prestados pelo 

exequente conforme pode-se observar no Atestado de Escolaridade e o 

Historico escolar, esta não manifestou interesse em regularizar sua 

situação financeira, sendo que a Requerente Sempre esteve a disposição 

para compor um acordo com a mesma. Ocorre que por diversas vezes a 

Requerente buscou dirirmir o presente conflito de maneira amigável, porém 

por todas às vezes, se revestindo de um posicionamento totalmente 

iníquo, a Requerida se escusou de cumprirmir com tal obrigação. A 

Requerente já esgotou todos os meios necessários inerentes à cobrança 

do débito acima descrito, em que, a Requerida deixou de cumprir em tempo 

hábil, sendo necessários intentar a presente ação.

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas 

de citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já 

realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos 

do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação 

por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Como ainda não há regulamentação, o edital deverá 

ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/15.Intime-se o autor para que 

forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias no endereço eletrônico da 

5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, 

no prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 05 de novembro 

de 2019.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29679 Nr: 11954-06.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCY MARIA GERALDA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CRÉDITO S/A, CNPJ: 31591399000156. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte requerida, para tomar 

conhecimendo da penhora realizada aos autos de fls.196/197.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Ordinária de Cobrança, Movida 

por BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A, em desfavor de Durcy 

Maria Geralda Dourado. O Autor é credor da Requerida da importância de 

R$ 2.750,63 ( Dois mil, setecentos e ciquenta reais e sessenta e três 

centavos), referente a Contrato Ourocard firmado entre as partes, 

conforme demostrativo de débito em anexo. A dívida em sua totalidade é 

oriunda de contrato genérico- encontra-se vencida extraordinariamente 

deste 18/11/98, conforme espelhado no demostrativo. Infrutíferos foram 

os meios suassórios para recebimento da divida extrajudicialmente.

Despacho/Decisão: DESPACHOIntime-se a executada da penhora 

realizada, via edital.Cuiabá, 28 de novembro de 2019.ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397600 Nr: 32003-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA MONTEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI VILLAR DO CARMO, TABELIÃ DO 1 º 

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGSTROS DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

EST. DE MATO GROSSO. - OAB:, LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4.801-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GISELI VILLAR DO CARMO, Cpf: 

55918760130, Rg: 17.080.24. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte requerida, acerca do 

cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 256 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais, movida por Jacira Monteiro Alves, em desfavor de Giseli Villar do 

Carmo.A autora começou a trabalhar para a requerida, em Cuiabá, 

iniciando seus trabalhos na Rua Itália, do bairro Jd.Itália, finalizando seus 

serviços na Rua Sírio Libanesa '' Ed. Del Fiori", após quase 12 anos de 

serviço prestado. A requerida informou que, por conta da separação com 

o ex-marido e para garantir todos os direitos trabalhista da Autora, 

passaria um veículo para o seu nome e assim o fez. Posteriormente sob 

alegação de que ia financiar o carro para garantir as dividas a pagar a 

autora, a Requerida pediu à autora que assinasse documento de 

transferência, que seguidamente lhe entregaria o dinheiro. Toda via 

quando se deu conta a requerida havia mudado de cidade sem repassar 

para a Autora o valor que lhe devia. Em 28/01/2008 , sem o conhecimento 

da Autora, o veículo que estava em seu nome foi '' vendido '' à Sra Rita 

Denize ( que na realidade se tratava de outra funcionária da empresa da 

Requerida). A autora solicitou cópia do recibo do veículo ao DETRAN - MT, 

e constatou que sua assinatura no documento '' autorização Para 

Transferência de Veículo '' teve firma reconhecida no 1º Serviço notarial e 

De Registro de Várzea Grande - MT, que é o referido cartório e 

subordinado à Tabeliã à época dos fatos. Tendo em vista que o 

documento foi devidamente confeccionado dentro do cartório requerido, a 

falta de cuidado objetivo que cabia à tabeliã do cartório requerido, nada 

mais resta ao exequente para haver sesus créditos senão pelas vias 

judicias.

Despacho/Decisão: VistosTrata-se de cumprimento de sentença requerido 

por JACIRA MONTEIRO ALVES em face de GISELI VILLAR DO CARMO. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.Na hipótese de os devedores serem 

representados pela Defensoria Pública ou quando não tiverem 

procuradores constituídos nos autos, ressalvando a possibilidade do 

inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da sentença 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. A intimação dos devedores somente será realizada por 

edital, quando, citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis 

na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC.Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).Por fim, se os devedores não 

efetuarem tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como 

impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.Deverá constar no mandado de 

intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independente de 

penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC.Decorrido o prazo 

sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido 

de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, apresente o 

exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os honorários acima 

arbitrados, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788188 Nr: 42139-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP, CARLOS HUMBERTO BRANDOLIS, MAYKEL HUDSON BRITO 

BRANDOLINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYKEL HUDSON BRITO BRANDOLINS, 

Cpf: 06159155660, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte requerida para tomar ciência do 

processo, nos termos do art. 256 e seguintes do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de dissolução parcial de 

sociedade e apuração de haveres C/C com cobrança e Pedido de Liminar. 

Movida por Waltamir Augusto Borralho Dias, em desfavor de Terex 

Construções e Transporte Ltda. O autor é sócio da empresa Terex 

Contruções, possuindo, conforme registra o aditivo do contrato, 1% ( um 

por cento) das cotas da sociedade requerida. O autor nunca recebeu 

qualquer valor referente a distruibuição dos lucros ou dividendos, a sua 

cota parte desde os inicios das atividades. Convencionou o recebimento 

do Pro labore, com retirada mensal. No entanto, o despeito com 

desinteresse do requerido em pagar as parcelas devidas do Pro labore e 

com o autor, que vinha efetivamento prestar seus serviços, como 

engenheiro responsável de algumas obras da referida empresa.Após 

inúmeras tentativas infrutíferas de conclusão, não nos resta outra solução 

senão buscar a Tutela deste douto juízo.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando as várias tentativas de 

localização do Réu Maykel infrutífera, bem como o grande lapso temporal 

desde a propositura desta ação até a presente data, DEFIRO o pedido de 

citação por edital retro, nos termos do art. 256, II e §3° do CPC.Cite-se o 
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réu Mayekl, por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, 

no prazo de 30 (trinta) dias.Citada o réu, por edital, e certificado a não 

manifestação no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, 

§2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial o 

Defensor Público que atua perante esta Vara.Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041890 Nr: 42482-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS 

PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANOR PLANEJAMENTO E CONSULTORIA, 

JOSÉ HENRIQUE MARIMON STEPHAN, MARIA CLARA MARIMON STEPHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PLANOR PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA, CNPJ: 03118585000137, atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ HENRIQUE MARIMON STEPHAN, Cpf: 01219948136, Rg: 

1651384-3, Filiação: Leonora Schirmer Marimon Stephan e Jose Stephan 

Neto e, data de nascimento: 09/03/1985, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante, Telefone 2129-0612 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA CLARA MARIMON STEPHAN, Cpf: 04164384158, Rg: 

2240524-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte requerida para tomar ciência do 

processo, nos termos do art. 256 e seguintes do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação monitória, movida por Croacia 

comércio e Locadora de Máquinas Para Construção Ltda - Epp, em 

desfavor de Planor Planejamento e Consultoria Ltda - ME. A autora, no 

regular exercício da sua atividade empresarial, efetuou à requerida a 

locação de varios equipamentos, nos quais não foram efetuadas as 

quitações dos valores integrais, bem como a devolução dos 

equipamentos, referentes às locações. Nessa esteira, verifica-se através 

do levantamento de equipamentos com a requerida, que promovida deverá 

restituir imediatamente todos os equipamentos, sob pena de pagar o valor 

indenizado do mesmo. Não obstante por intermédio da presente ação 

monitória em consonância com a documentação juntada e as inúmeras 

tentativas amigáveis e infrutíferas de saldar a dívida contrída pela parte 

requerida, almeja a Promovente o recebimento da dívida atualizada, bem 

como a devolução ou o pagamento da indenização de todos os 

equipamentos locados e não relacionados.

Despacho/Decisão: Vistos.O fato de a autora estar em recuperação 

judicial, por si so, não autoriza a concessão da justiça gratuita, sendo que 

a petição de p. 174/175 não veio instruída com nenhum documento que 

comprove a sua impossibilidade de custear o processo.Assim, indefiro o 

pedido de justiça gratuita.Diante das tentativas frustradas e estando o réu 

em local incerto e não sabido, DEFIRO A SUA CITAÇÃO POR EDITAL.O art. 

257, inciso II do CPC estabelece como requisito da citação por edital, a 

publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 

tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos 

autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria 

Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta 

que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para 

publicações dos editais de citações, bem como colacionou alguns 

exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a respeito das 

soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade. 

Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por 

parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando 

dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC. 

Decorrido o prazo de defesa sem que a ré se manifeste, nomeio o 

Defensor Público que atua nesta unidade judiciária como curador especial 

da ré. Encaminhe-lhe os autos.Os pedidos constantes nos itens 3 a 5 da 

petição de p. 175 serão apreciados caso a monitória seja convertida em 

mandado executivo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779266 Nr: 32709-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA LEITE PAESANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN FERREIRA DA SILVA, JEOVANI 

BENJAMIM DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLAN FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

61715514149, Rg: 935.6195, Filiação: Julia Epeminindas da Silva, data de 

nascimento: 17/11/1977, brasileiro(a), solteiro(a), bacharel em direito, 

Telefone 9246-5844 e atualmente em local incerto e não sabido JEOVANI 

BENJAMIM DA COSTA SANTOS, Cpf: 68826958149, Filiação: Creuza Rosa 

da C. Santos e João Benjamim dos S. Filho, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do executado citado por edital e revel na 

fase de conhecimento para cumprimento da sentença, nos termos do art. 

513 ,§ 2 º, inciso IV do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de rescisão contratual com 

pedido de antecipação de tutela para despejo C/C cobrança de aluguéis e 

acessórios da locação. Movida por Zulma Leite , em face de Marlan 

Ferreira Da Silva. Por contrato escrito a requerente deu locação ao 

requerido imóvel residencial Apartamento 501 e demais definições, 

devidamente registrado sob a matrícula nº 30.431, no Cartório de Registro 

de Imóveis. O contrato de locação, foi entabulado entre as partes pelo 

prazo de 12 meses, o locatário se obriga a pagar a locadora mensamente 

o valor líquido de r$ 700,00. Em Razão de não obter êxito nas cobranças, 

o que estava lhe causando grave desgate emocional, prejudicando sua 

sáude, diante de tais fatos, depreende-se a impossibilidade da 

permanência do requerido no imóvel, vez que, não esta cumprindo suas 

obrigações pecunárias, em face da requerente, causando-lhes graves 

prejuízos não restando a autora, alternativa a não ser socorrer-se aos 

meios legais e resguardar o seu direito.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisando detidamente os autos, verifico que 

os executados foram citados por edital e foram revéis na fase de 

conhecimento, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada curadora 

especial.Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para declarar nulas as 

certidões de p. 152 e p. 154.A intimação do executado citado por edital e 

revel na fase de conhecimento para cumprimento de sentença deve ser 

feita nos termos do art. 513, § 2º, inciso IV. Dessa forma, intime-se o 

executado, por edital, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento 

voluntário do débito, deverá o exequente apresentar planilha atualizada do 

débito para posterior análise do pedido de bloqueio de valores.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069615 Nr: 55239-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDER VANDERLEI DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DE AZEVEDO MAIA - 

OAB:23.947/GO, RODRIGO MARÇAL VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEDER VANDERLEI DE ARRUDA PINTO, 

Cpf: 00142029130, Rg: 13129619, Filiação: Luzenir Maria de Arruda e 

Abrao Gregorio Pinto, brasileiro(a), casado(a), pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte requerida parar tomar ciêndo do 

processo, nos termos dos artigos 256 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Recisão Contratual Cumulada 

com Reitegração de Posse com Antecipação de Tutela, movida por Elmo 

Engenharia Ltda, em desfavor de Heder Vanderlei de Arruda Pinto. O 

reclamado adquiriu por meio de Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda de unidade Imobiliária, assinado no dia 01 de junho de 

2011, o imóvel da rua 09, Quadra 07, lote 11 do Parque Residencial 

Tropicalville ( loteamento Tropicalville) localizado em Cuiabá - MT. Neste 

contrato , ficou justo e acertado como preço o valor de R$ 56,808,00 ( 

cinquenta e seis mil oitocentos e oito reais) e como forma de pagamento 

em 96 ( noventa e seis) parcelas no valor de 591,75 ( quinhentos e 

noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Ocorre, que apesar da 

aquisição do mencionado lote, o reclado passou a não pagar mais as 

parcelas mensais objeto do contrato acumlando-se os seguintes débitos 

referentes à unidade supremencionada, além das demais parcelas 

vincendas. Assim, não resta alternativa senão a busca pela tutela 

jurisdicional para ver o contrato rescindido com consequente reitegração 

de posse.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das tentativas frustradas e estando o 

réu em local incerto e não sabido, DEFIRO A SUA CITAÇÃO POR EDITAL.O 

art. 257, inciso II do CPC estabelece como requisito da citação por edital, a 

publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 

tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos 

autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria 

Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta 

que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para 

publicações dos editais de citações, bem como colacionou alguns 

exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a respeito das 

soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade. 

Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por 

parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando 

dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC. O edital 

de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser publicado 

em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo único do art. 

257 do CPC. Decorrido o prazo de defesa sem que a ré se manifeste, 

nomeio o Defensor Público que atua nesta unidade judiciária como curador 

especial da ré. Encaminhe-lhe os autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003281-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1003281-11.2018.8.11.0041. Decisão À ID 16713874 

foi indeferido o pedido de justiça gratuita ao autor, porém oportunizado o 

parcelamento das custas. O autor requereu pagamento das custas ao 

final do processo (ID 18468363). É o relatório. Decido. Conforme determina 

o art. 456 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria - 

CNGC/MT as taxas judiciais e as custas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, podendo ser recolhidas ao final, 

excepcionalmente e nos casos previstos em lei, vejamos: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

Todavia, a concessão do beneficio do recolhimento das custas judiciais ao 

final é exceção à regra e somente deve ser deferido à parte que 

demonstra incapacidade financeira, momentânea, em arcar com as custas 

judiciais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. PLANOS DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Fundamentado no art. 527, II, do CPC, 2ª parte, admissível 

o recebimento do recurso como Agravo de Instrumento. POSSIBILIDADE 

DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no art. 557, caput, é possível 

negar seguimento ao recurso, por decisão monocrática do Relator. DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O Pagamento das 

custas ao final do processo é possível, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade do pagamento no momento exigível. A 

agravante não comprova a necessidade de postergar o pagamento das 

custas para o final do processo. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70044955219, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Julgado em 13/09/2011. Grifo nosso). No caso em 

tela, o autor não comprovou o impedimento e/ou incapacidade, mesmo que 

momentâneo, de pagar as custas judiciais. Sobre a matéria, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso assim já decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 259 DO CPC - CUSTAS 

PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO AO FINAL DA DEMANDA – 

DESCABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.I – No caso de haver elementos 

à disposição da parte autora para mensurar o proveito econômico 

pretendido, mesmo que o mínimo, necessária a sua delimitação, para fins 

de atribuição do valor da causa. II – Da incapacidade do pagamento das 

despesas processuais cuida a assistência judiciária, de modo que, ao 

contrário do que dizem alguns, o recolhimento das custas ao final do 

processo não encontra o menor fundamento. (AI 155214/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – ECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A isenção de que trata o art. 18, da Lei nº 7.347/85 diz respeito somente 

ao tipo ação ali especificada, ou seja, a Ação Civil Pública, não as ações 

particulares objetivando a execução da sentença ali proferida. 2. A 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em 

seu item 2.14.2, veda o recolhimento das custas ao final da demanda. (AI 

138558/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015). Desta forma 

INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas ao final do processo. 

Assim, oportunizo ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas, conforme a 

decisão de id 16713874, sob pena de indeferimento da inicial. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 
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judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 05 dias, e 

não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029483-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029483-25.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica com 

pedido de tutela provisória proposta por Eric Alves de Oliveira contra 

Energisa Mato Grosso, qualificadas nos autos. Em síntese, narra o autor 

em julho de 2018 tomou conhecimento da existência de restrição creditícia 

em seu nome por dívida no valor de R$ 743,07 (setecentos e quarenta e 

três reais e sete centavos), lançada pela ré. Alega que o débito que 

ensejou a negativação se trata de cobrança indevida, eis que é relativo à 

fatura de energia vencida em 27/01/2017, referente à Unidade 

Consumidora n.º 6/346622-4. Afirma que não é o titular da UC em questão 

desde 25/09/2016, quando se mudou de endereço, sendo que, na 

oportunidade, solicitou o desligamento da unidade consumidora, contudo, o 

pedido foi negado, sob o argumento da existência de débitos em abertos 

que deveriam ser quitados antes do desligamento solicitado. Informa que, 

diante da informação da atendente da concessionária ré de que a energia 

elétrica da UC 6/346622-4 seria suspensa pela falta de pagamento, deixou 

de quitar as faturas em aberto e, consequentemente, de concluir a 

solicitação de desligamento, mudando-se de endereço. Defende a 

ilegitimidade da cobrança relativa à restrição creditícia, eis que se refere a 

período em que não residia mais no imóvel em que a Unidade Consumidora 

está instalada. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência 

para determinar que a ré suspenda a negativação lançada em seu nome, 

sob pena de multa. Intimado, o autor promoveu a emenda da inicial (id. 

15304509). Informou o aditamento da inicial (id. 19085599). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Diante dos documentos 

apresentados, concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Defiro o aditamento da inicial, passando o valor da causa a ser no 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por esta via, pretende o autor a 

concessão de antecipação de tutela para que a ré promova a exclusão de 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito. In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que 

busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem a probabilidade do alegado direito 

do autor, eis que, em análise aos documentos que acompanham os autos, 

verifico a inexistência de comprovação de que na data informada pelo 

autor (25/09/2016), este não mais residia no imóvel em que está 

cadastrada a Unidade Consumidora n.º 6/346622-44. Ao contrário, consta 

do Contrato de Locação Residencial (id. 20737755) que o início da locação 

em endereço diverso ao da UC que possui débito em seu nome, se deu em 

01/01/2017, ou seja, é provável que anteriormente a esse período os 

débitos relativos à UC n.º 6/346622-44 eram de sua responsabilidade, eis 

que a fatura no valor de R$ 743,07 (setecentos e quarenta e três reais e 

sete centavos), se refere ao consumo relativo à dezembro/2016. 

Ademais, o próprio autor confessa que não concluiu a solicitação de 

desligamento da Unidade Consumidora, motivo pelo qual, como já dito, 

inexiste no caso a probabilidade do direito. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

19/05/2020 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Corrija-se no sistema o valor da causa. 

Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1011920-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO JULIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1011920-81.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c danos morais e repetição do indébito 

c/c pedido de liminar proposta por Carlos Eduardo Juliani Contra Valdir 

Ferreira da Motta, CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Goldem Gestão 

de Negócios Imobiliários Ltda., todos qualificados nos autos. O autor narra 

ter adquirido, em 15 de agosto de 2015, um terreno do Loteamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 48 de 908



Campestre Eco-Ville Pantanal, para a futura construção de um imóvel. O 

preço correspondia a R$ 87.628,20 e foi dada uma entrada de R$ 

5.115,69, mais 187 parcelas no valor fixo de R$ 468,60. Informa que o 

prazo de entrega do empreendimento estava previsto para outubro de 

2017, com tolerância de 180 dias. Em que pese o prazo de entrega ter se 

esgotado em abril de 2018, até o presente momento a obra não foi 

finalizada e não há qualquer previsão de conclusão das mesmas. Assim, o 

autor afirma estar arcando com o pagamento das prestações sem que até 

o momento as rés tenham se posicionado quanto à conclusão do 

empreendimento. Postula o deferimento liminar de tutela específica, no 

sentido de considerar e decretar rescindido o presente contrato de 

compromisso de compra e venda, bem como que as rés se abstenham de 

realizar qualquer tipo de cobrança e inscrever seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Declínio de competência Juízo da 11ª Vara Cível da 

Capital (ID 18880563). Redistribuição do feito (ID 19766332). Determinação 

ao autor para comprovar a Justiça Gratuita (ID 25683286). Manifestação 

do autor e juntada de documentos (ID 27604673). É o relatório. Decido. 

Diante dos documentos apresentados, defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita ao autor. A pretensão almejada diz respeito à concessão liminar 

da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesta fase 

de análise de cognição sumária, depreende-se dos documentos 

apresentados que as partes formalizaram Contrato Particular de 

Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, sendo que o 

autor demonstrou estar cumprindo com sua obrigação de pagamento, 

enquanto que a parte ré não concluiu as obras do empreendimento, cuja 

finalização estava prevista para abril de 2018. Ante o inadimplemento da 

obrigação da ré, cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor, no sentido de suspender a cobrança/pagamento do 

contrato. Posto isto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência 

para determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de 

cobrança e de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Sem prejuízo do cumprimento da tutela de urgência 

deferida, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/05/2020 às 08:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. A autora deverá trazer aos autos cópia do contrato de 

compra e venda, no prazo de 15 dias. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041352-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1041352-48.2019.811.0041 DECISÃO Cristiane 

Pereira da Silva propôs ação de obrigação de fazer c/c danos morais com 

pedido de danos morais em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., 

ambas qualificadas. Narra a inicial que a autora se formou no curso de 

estética oferecido pela Universidade de Cuiabá, sendo impedida de colar 

grau e receber seu diploma devido à inadimplência. Informa que a ré nunca 

ofereceu condições que possibilitassem a renegociação e quitação do 

débito. Ao argumento de que necessita do diploma para o exercício de sua 

profissão, requer a concessão da tutela de urgência a fim de compelir a ré 

entregar imediatamente o referido documento. Em 23 de setembro de 2019 

foi determinada a intimação da autora para apresentar documentos 

comprobatórios da relação jurídica com a ré, inclusive do débito. Quanto 

ao pedido de justiça gratuita, a autora foi intimada para comprovar que 

necessita dos benefícios (ID 24125957). Na emenda à inicial, a autora 

alterou o pedido de tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida a 

emitir e entregar o diploma constando seu nome de solteira (ID 24372506 a 

24372516). Objetivando a apreciação do pedido de tutela de urgência, a 

autora foi intimada para comprovar a conclusão do curso, porém, o prazo 

decorreu sem manifestação (ID 27947293). É o relatório. Decido. Diante 

dos documentos apresentados, concedo os benefícios da justiça gratuita 

à autora. A pretensão almejada diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a 

necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se 

condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui 

outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são 

originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a 

possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) In casu, 

a autora aduz que ter concluído o curso de estética oferecido pela ré, no 

entanto, afirma que não chegou a colar grau em virtude de pendências 

financeiras. Consequentemente, a autora está sem o diploma, necessário 

ao exercício de sua profissão. Analisando os documentos apresentados 

com a inicial, não há como afirmar, nem mesmo em análise de cognição 

sumária, que a autora tenha cursado e concluído com êxito o curso de 

estética indicado. Também não há como determinar que a ré emita e 

entregue um diploma quando o acadêmico sequer colou grau. Posto isto, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Desnecessário o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, 

haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/05/2020 às 09:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048629-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CASSIMIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA MARACAIPE (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1048629-18.2019.811.0041 DECISÃO Adilson 

Cassimiro da Silva ajuizou ação indenizatória de danos materiais e morais 

c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de 

Renata Cristina Maracaipe, ambos qualificados nos autos. De acordo com 

o relatado na inicial, em 10 de novembro de 2016 o autor realizou a venda 

particular do automóvel VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, placa 

NPH3160, chassi n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, ano 

de modelo 2009, cor prata, para a ré, mediante pagamento de forma 

parcelada. Informa que diante da venda do veículo para pagamento 

parcelado e devido ao atraso de maior parte das parcelas, apenas em 30 

de novembro de 2018 se dirigiu ao Cartório do 1º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá e outorgou procuração para que a ré pudesse vender 

e transferir o automóvel em questão, oportunidade em que a mesma se 

comprometeu a adimplir com o pagamento das parcelas pendentes. Em 

que pese as providências necessárias à transferência e regularização do 

registro do bem, a ré não cumpriu integralmente com suas obrigações, 

sendo que passados mais de três anos da transação de compra e venda, 

o automóvel continua constando em nome do autor perante o DETRAN e 

SEFAZ, o que lhe tem causado transtornos devido à existência de 

encargos e multas pendentes de pagamento. Requer a concessão da 

tutela provisória de urgência para que a ré seja compelida a efetuar a 

transferência imediata do registro do veículo junto ao DETRAN para seu 

nome, sob pena de multa diária no valor equivalente a meio salário mínimo. 

Alternativamente, requer a restrição de circulação do veículo por meio do 

RENAJUD, até que a ré satisfaça a obrigação de transferência do registro 

do bem. Emenda à inicial (ID 26422085). É o relatório. Decido. Diante dos 

documentos apresentados, concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao 

autor. Por esta via, pretende o autor a concessão liminar de tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, para determinar que a ré 

transfira o registro do veículo VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, 

placa NPH3160, chassi n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, 

ano de modelo 2009, cor prata, para seu nome. O art. 294 do Código de 

Processo Civil dispõe que a tutela provisória poderá ser fundamentada na 

urgência ou na evidência. In casu, para a concessão da tutela provisória 

de urgência faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesta análise 

perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória 

requerida, eis que a probabilidade do direito da parte autora está 

consubstanciada nas provas existentes nos autos, as quais indicam que o 

mesmo vendeu o veículo VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, placa 

NPH3160, chassi n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, ano 

de modelo 2009, cor prata, à ré, outorgando poderes à mesma para venda 

e transferência do bem. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo é evidente, haja vista o montante de débitos anotados em nome 

do autor. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que a ré transfira para seu nome o registro do 

veículo VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, placa NPH3160, chassi 

n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, ano de modelo 2009, 

cor prata, no prazo razoável de 30 (trinta) dias. Em caso de 

descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos 297 do CPC. Deixo de determinar o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, 

haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/05/2020 às 11:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035742-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREODETE DA COSTA PRADO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISONEL DA SILVA ABREU (REU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1035742-36.2018.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de danos morais c/c danos materiais proposta por Creodete da 

Costa Prado Martins em desfavor de João Batista da Silva, CIJ Imóveis 

Ltda., Isonel da Silva de Abreu, Alessandro Marques de Oliveira e Goldem 

Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., todos qualificados nos autos. A 

autora relata ter entabulado com os réus Contrato de Compra e Venda do 

imóvel denominado Sítio de Recreio Shallon, identificado como Lote 12, 

Quadra D, no Loteamento Shallon, em Várzea Grande/MT. O preço 

ajustado em R$ 54.723,60, foi dividido em 120 parcelas de R$ 456,03, com 

vencimento da primeira agendado para 20/01/2017. Informa que o 

pagamento das parcelas está em dia, contudo, tomou conhecimento de 

que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação judicial em 

desfavor dos réus, no qual a tutela de urgência foi liminarmente concedida 

para determinar que os réus não realizem a venda, promessa de venda, 

reserva ou qualquer negócio jurídico que manifeste intenção de vender 

lotes no Loteamento Shallon; não pratiquem atos de supressão de 

vegetação, terraplanagem, remoção de terras, abertura de vias de acesso 

e circulação; não modifiquem o estado atual do imóvel; etc. Assim, 

argumenta que o imóvel está embargado e que possivelmente a ação do 

Ministério Público Estadual terá êxito, o que lhe causará prejuízos. Afirma 

ter contratado os serviços de intermediação do negócio junto aos réus 

Alessandro e Golden Negócios Imobiliários, para efetuarem a defesa de 

seus interesses, mas os contratos quedaram-se inertes. Postula a 

concessão da tutela de urgência, liminarmente, para determinar a 
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suspensão das cobranças a partir de setembro/2017 até o trânsito em 

julgado da ação proposta pelo MPE, bem como para que os réus se 

abstenham de mandar negativar seu nome, sob pena de multa diária. 

Emenda à inicial para apresentar comprovante de renda (ID 17506573). 

Apresentação legível do referido documento (ID 19941216). É o relatório. 

Decido. Diante do documento apresentado, defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à autora. A pretensão almejada diz respeito à concessão liminar 

da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesta fase 

de análise de cognição sumária, depreende-se dos documentos 

apresentados que as partes formalizaram Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de imóvel, sendo que a continuidade da obra se encontra 

paralisada por determinação judicial, exarada em ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público. Conforme se infere da decisão (ID 

15987546), o empreendimento possui várias irregularidades, entre elas: 

subdivisão dos lotes abaixo da fração mínima de parcelamento de imóvel 

rural, ausência de registro no Cartório de Imóveis, pretensão de ocupar 

área rural como urbana e ausência de licenciamento ambiental, etc. Ante a 

desídia dos réus e paralisação da obra, cabível o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado, no sentido de suspender o pagamento do 

contrato e não permitir a negativação do nome da autora. Posto isto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência para SUSPENDER a cobrança das 

parcelas do contrato, bem como DETERMINAR que os réus se abstenham 

de inscrever o nome da autora no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Sem prejuízo do cumprimento da tutela de urgência 

deferida, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/05/2020 às 11:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. A autora deverá trazer aos autos cópia do contrato de 

compra e venda, no prazo de 15 dias. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002261-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILRA VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002261-14.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional de consumo com pedido de tutela antecipada proposta 

por Nilra Vieira Dias em desfavor de Águas Cuiabá S/A, devidamente 

qualificados nos autos. A autora sustenta a existência da ação judicial n. 

1040607-68.2019.8.11.0041 em trâmite perante a 6ª Vara Cível desta 

Comarca, semelhante a esta ação revisional, em que já fora apreciado e 

deferido o pedido de antecipação de tutela. O § 3º do art. 55 do CPC 

leciona que: “§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles.” O art. 58 e 59 do CPC trazem os casos de prevenção e de reunião 

dos processos para julgamento simultâneo. Vejamos: “Art. 58. A reunião 

das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo.” Observa-se que em ambos os processos as 

partes são idênticas e o objeto da ação é a discussão de faturas que a 

autora considera abusivas. Dessa forma, impõe-se a reunião dos 

processos, não só com o objetivo de se evitar decisões conflitantes, mas 

também em razão da conveniência da instrução processual, considerando 

o requerimento da autora de que pretende a produção de prova pericial. 

Diante do exposto, reconheço a existência de prevenção e determino a 

redistribuição deste feito ao Juízo da 6ª Vara Cível da Capital para 

processamento e análise, nos termos dos arts. 55, § 3º, 58 e 59 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, redistribuindo com urgência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029094-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SOUZA DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Notifique-se a Central de Conciliação para, em 5 (cinco) dias, juntar 

aos autos o laudo pericial, conforme já ordenado na decisão de Id. 

20420961. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020353-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante do teor da certidão de Id. 27959941, de que não houve 

pagamento voluntário do débito, no prazo legal, deverão ser acrescidos ao 

valor principal a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos 

termos do art. 523, do CPC. Intime-se, pois, a parte exequente para juntar 

aos autos o valor atualizado do débito, com os acréscimos acima, 

intimando-se, após, a parte executada para efetuar o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007776-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA LOPES DE ABREU OAB - 010.351.901-76 

(REPRESENTANTE)
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PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com 

a advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031325-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 18291934. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 26 de junho de 2020, às 8h45mim, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 6. Cite-se a parte requerida. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001727-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, que é 

emprega pública, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não 

juntou qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência 

financeira, cumprindo salientar que a ficha cadastral juntada no Id. 

28073272 demonstra, na verdade, que aufere mensalmente o montante de 

R$ 7.529,05 (sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinco centavos), o 

que evidencia, numa análise de preâmbulo, a ausência dos pressupostos 

legais exigidos para o deferimento do benefício. Assim, determino seja 

intimada a requerente para demonstrar o preenchimento dos pressupostos 

necessários ao deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas 

de ingresso da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1026624-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT3849-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE VICENTE MARQUES FILHO OAB - MT11019/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VAROTTO (REU)

WALDIR CECHET JUNIOR (REU)

MARLENE DE FATIMA HOFFELDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em petição Id. 24494384 a parte requerente pugna pela desistência 

da ação em relação a requerida Cristiane Varoto. Contudo, considerando 

que já houve citação dos demais requeridos, conforme se infere da 

certidão do oficial de justiça (Ids. 22129407 e 22911521), determino sejam 

intimados para se manifestarem acerca da pretensão, tendo em vista que 

a parte autora somente poderá alterar ou aditar o pedido com o 

consentimento da parte contrária, nos termos do art. 329, II, CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001936-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ROCHA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

servidor público, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não 

juntou qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência 

financeira. Assim, determino seja intimado o requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002099-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA MATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIRATINGA CARTORIO SEGUNDO OFICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, 

CPC). Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047906-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO JOSE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante do desinteresse das partes na composição consensual, 
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cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 3 de março de 

2020, às 9h. Após, conclusos. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039735-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038136-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036924-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BEATRIZ DA SILVA MODESTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019662-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRYDA IZABEL SOUZA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002029-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDMUNDO DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

servidor público aposentado, apenas requereu o deferimento do benefício, 

mas não juntou qualquer documento que demonstre a alegada 
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hipossuficiência financeira. Assim, determino seja intimado o requerente 

para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002078-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051598-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037254-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA ROQUE SOCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R T ALT - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Observa-se dos autos, especialmente da peça de defesa, que a 

empresa ré impugna a gratuidade da justiça deferida à autora com o 

fundamento de que, além de ter gasto R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na 

cerimônia do casamento, aufere, mensalmente, do cargo de servidora 

pública, o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, antes da 

análise do pleito, bem como do pedido da gratuidade da justiça pleiteada 

também pela empresa ré, impõe-se o enfrentamento da alegada 

intempestividade da contestação, o que ora se passa a fazer, 

assinalando-se, que de acordo com as Portarias ns. 629/2018, 841/2018 e 

856/2018, todas da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: foi declarado ponto facultativo no âmbito da Justiça Estadual no 

dia 22.6.2018 (sexta-feira), em virtude do jogo Brasil x Costa Rica; 

estabelecido horário de expediente das 8h às 12h no dia 27.6.2018 

(quarta-feira); declarado ponto facultativo no dia 2.7.2018 (segunda-feira) 

e, por fim, fixar, excepcionalmente, o horário de expediente no dia 

6.7.2018, das 7 às 11h, prorrogando-se, para o primeiro dia útil 

subsequente, os prazos processuais. No caso em tela, a audiência de 

conciliação foi realizada no dia 12.6.2018 (terça-feira), começando-se no 

dia seguinte o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, 

interrompendo-se nos dias de expediente suspensos (22 e 27.6.2018; 2 e 

6.7.2018) e recomeçando-se no dia seguinte. Assim, o prazo terminaria no 

dia 6 de julho de 2018 (sexta-feira). Contudo, em virtude da suspensão do 

prazo e por ser sexta-feira, prorrogou-se ao primeiro dia útil, que se deu 

em 9.7.2018 (segunda-feira), posterior, portanto, à protocolização da 

defesa, em 6.7.2018. Logo, não há que se falar em intempestividade. 

Superada tal questão processual e, passa-se à questão da gratuidade, 

salientado-se que ambas as partes pleitearam a gratuidade da justiça, 

inclusive deferida inicialmente à autora. Porém, ambas impugnaram, 

respectivamente, tal benefício. Assim, antes de se decidir acerca da 

matéria, é necessário que ambas demonstrem, através de documentos e 

no prazo de 15 (quinze) dias, o preenchimento dos pressupostos legais à 

gratuidade, cabendo à parte autora anexar também cópia de seu holerite, 

sob pena de indeferimento do pedido formulado pela parte ré e de 

cassação da gratuidade já deferida à parte autora, o que ora determino. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004460-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA TONHA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047815-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI (EXECUTADO)

MARCELO VANDERSON BRUSCHI (EXECUTADO)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a parte exequente juntou o comprovante de 
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pagamento da diligência do oficial de justiça, determino que se cumpra o 

ordenado no despacho de Id. 25714312. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005009-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON LUIZ MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052598-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 11 de maio de 2020, às 12h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 4 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova 

formulado da parte requerente, postergo a apreciação para o momento 

posterior à apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001844-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

MARA LUCIA GOMES DE ALMEIDA OAB - 004.660.061-28 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 11.5.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001837-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 11.5.2020, às 11h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 
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337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001811-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICODEMOS FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 11h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001754-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GARCIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 10h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001757-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DANIEL SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital (art. 334, CPC), na forma recomendada no Ofício 

C i rcu la r  n .  52 /2019  –  CEJUSC (endereço  e le t rôn ico : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001800-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIS DE JESUS MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 10h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 
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Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001806-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PASSOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 11h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001834-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 
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autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001997-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GABRIEL SILVA BALESTRERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002038-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON JOSE SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002076-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR EMANUEL SANTANA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002104-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON PEREIRA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 10h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048743-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PIEDADE OCHIENA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE OCCHIENA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Nomeio como inventariante a requerente deste inventário 

negativo, Sra. Elida Piedade Occhiena, determinando sejam citados o 

herdeiro Carlos Occhiena, bem como o Ministério Público e a Fazenda 

Pública Estadual, para, querendo, manifestarem-se em 10 dias. Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Após, 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051284-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055478-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO AUGUSTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

servidor público, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não 

juntou qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência 

financeira. Assim, determino seja intimado o requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037401-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDREY CAVALCANTE SALDANHA OAB - MT4946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA (REQUERIDO)

MARCEMILA MELLO REIS PENNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Sobre o conteúdo do acórdão, intime-se a parte requerente para se 

manifestar.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037401-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDREY CAVALCANTE SALDANHA OAB - MT4946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA (REQUERIDO)

MARCEMILA MELLO REIS PENNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Sobre o conteúdo do acórdão, intime-se a parte requerente para se 

manifestar.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031888-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO 

DE CUIABA (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Ante a confirmação da decisão agravada, aguarde-se o 

cumprimento do ordenado nos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045768-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031888-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO 

DE CUIABA (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 60 de 908



CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Ante a confirmação da decisão agravada, aguarde-se o 

cumprimento do ordenado nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031888-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO 

DE CUIABA (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Ante a confirmação da decisão agravada, aguarde-se o 

cumprimento do ordenado nos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000862-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VIANA REGINATO (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1024109-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PENASSO RIUS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (REQUERIDO)

CAPTIVA COMERCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014688-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030799-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022524-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONDINA ANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 1022524-09.2016.8.11.0041 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.037,11 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036302-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 
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o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Após, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015686-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN ALVES MOURAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que solicitei por ofício, nesta data, por intermédio de Malote Digital, 

a vinculação dos valores da condenação, conforme anexo comprovante.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009617-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DONATO (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034525-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre a peça de defesa e os 

documentos com esta carreados, em 15 (quinze) dias (art.437, § 1º, CPC). 

Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013764-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039788-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GOMES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

Vistos, JULIO GOMES NETO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT” em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 08.05.2016 sofreu 

um acidente de trânsito, provocando-lhe as lesões descritas nos 

documentos anexados aos autos que o incapacitaram permanentemente 

para suas ocupações habituais. Diz que requereu administrativamente o 

recebimento do seguro DPVAT, tendo seu pedido negado, sob numero do 

sinistro 318005893. Afirma que a requerida deverá apresentar cópia de 

todos os documentos exigidos e entregues, bem como cópia da perícia 

realizada no autor. Argumenta que os documentos que instruem a inicial 

comprovam o sinistro e a lesão sofrida, devendo, por isso, ser indenizado, 

na forma disposta na Lei n. 6.194/74. Requer o processamento da ação 

para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a requerida Porto Seguro sustenta, 

preliminarmente, sua ilegitimidade, requerendo a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. 

Alega, ainda em preliminar, que a parte autora juntou comprovante de 

residência em nome de terceiro alheio ao processo para fins de fixação de 

foro, devendo, por isso, ser determinada sua intimação para regularização 

do impasse, sob pena de extinção do processo, nos termos do parágrafo 

único, do art. 321, CPC. Quanto ao mérito, afirma que os documentos 

carreados para o processo são insuficientes para demonstrar a 

ocorrência do sinistro, enfatizando que o registro da ocorrência somente 

possui fé pública quando é lavrado pela própria autoridade com base em 

fatos que presenciou. Logo, diz que, não restando provado que as lesões 

mencionadas na inicial foram causadas por acidente de veículos, impõe-se 

a improcedência do pleito. Argumentam também que não foi anexado aos 

autos o laudo do IML (art. 5º, § 5º, da referida lei federal), o que 

descaracteriza o nexo causal entre os fatos narrados, inviabilizando, 

assim, a pretensão do autor. Afirma que o veículo sinistrado do 

requerente, por estar inadimplente com o recolhimento do seguro a época 

do acidente, não tem direito à cobertura em caso de acidente. Argumenta 

que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer 

proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos termos da 

Súmula 474 do STJ. Diz que, em caso de eventual condenação, os juros 

de mora deverão ser de 1% ao mês, contados a partir da citação válida, 

nos termos da Súmula 426 do STJ, e a correção monetária a partir da 

distribuição da ação. Requer manifestação expressa do juízo, para efeito 

de prequestionamento, sobre a norma dos inciso LV, do art. 5º, da CF, e 

do art. 3°, II e art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem 

sobre o laudo pericial apresentado no referido ato processual que atestou 

a incapacidade parcial incompleta, quantificada em 25% (vinte e cinco por 

cento). A peça de defesa foi impugnada, tendo o requerente ratificado 

totalmente os termos da inicial. As partes não se opuseram ao laudo 

pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes em necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, em ausência de pressuposto de constituição e de 
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desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de estar o 

comprovante de residência em nome de terceira pessoa. Assinale-se, 

quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à segunda e última 

preliminar – ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de estar o 

comprovante de residência em nome de terceira pessoa –, cumpre anotar 

que esse fato, por si só, não caracteriza ilegalidade, tendo em vista que, 

tratando-se de seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre 

os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do 

réu”. Logo, considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, 

ainda que o comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, 

isso não afasta a competência deste juízo para processar o feito, 

sobretudo porque tal documento é dispensável para instruir a demanda e 

sem previsão no art. 319 do Código de Processo Civil. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 
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requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. No que diz respeito à alegação da 

requerida de que o requerente não faz jus à indenização porque está 

inadimplente com a cobertura do seguro do veículo sinistrado, cumpre 

salientar que a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do 

proprietário do veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, 

perfeitamente aplicável neste caso, in verbis: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” . A jurisprudência tem se posicionado no 

sentido de que tal entendimento deverá ser aplicado a toda e qualquer 

vítima de acidente, independentemente de ser ou não proprietário do 

veículo, conforme se infere dos seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA 

DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO 

DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte 

autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do 

ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. 

no DJE 5.8.2019 – destaquei). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – 

ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO 

EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA 

DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO 

EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe 

a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo 

para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019 – destaquei). Desse modo, não há 

falar em compensação. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – 

IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo em vista que o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Em atenção ao 

argumento da requerida de que o registro do boletim de ocorrência por 

mera comunicação da vítima não tem o condão de caracterizar o nexo 

causal, cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente, diagnosticado com invalidez parcial incompleta no pé 

esquerdo, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento – Id. 20311342). 

Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa em um dos pés corresponde a 50% (cinquenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

Júlio Gomes Neto na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT 

em face de Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 12,5% do 

valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033263-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGE LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

 

Autos 1033263-07.2017.8.11.0041 Vistos. A parte autora, quando da 

impugnação à contestação, informa ter ajuizado em 6.9.2017, antes, 

portanto, desta ação (26.10.2017), a ação monitória que está em curso 

perante o juízo da 9ª Vara Cível (autos 1028097-91.2017.8.11.0041), cuja 

causa de pedir coincide com a desta demanda de indenização por 

rescisão de contrato de representação comercial, qual seja, o alegado 

contrato verbal de representação comercial existente entre as partes. A 

cópia da ação monitória juntada nos autos (ID12878352) confirma a 

coincidência entre as causas de pedir das ações, cumprindo-se, assim, o 

disposto no art. 55 do Código de Processo Civil, que cuida da conexão e 

determina sejam reunidos os processos com ações conexas para decisão 

conjunta, a fim de evitar julgamentos conflitantes ou contraditórios. Diante 

do exposto, constatando em consulta ao processo da 9ª Vara Cível que 

aquele ainda não foi sentenciado e antecede, de fato, a este, determino 

sejam os autos remetidos àquele juízo, com fundamento no art. 58 do 

Código de Processo Civil, com baixas e anotações de estilo e intimação 

das partes. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. JONES GATTASS 

DIAS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 269546 Nr: 1844-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE, 

CARLOS REZENDE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILENIA ANTONIA CORREA DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853/O

 Vistos em correição.

 Conforme certidão retro e em análise à decisão ali referida, verifica-se 

que, de fato, houve equívoco na expedição do alvará. Todavia, nesta atual 

fase do processo, não se vislumbra outro meio de sanar o equívoco 

senão mediante novo bloqueio, o que ora determino.

 Caso os valores constritos sejam irrisórios, ordeno, desde já, o seu 

desbloqueio. Sendo infrutífero, itime-se a parte exequente para, em 15 

(quinze) dias, se manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 728157 Nr: 24069-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO-COAUT, RICARDO DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLÉIA S. CORRÊA, RICARDO DE 

ASSIS, COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-COAUT, RODAMUNDO PNEUS E SERVIÇOS, 

ANTÔNIO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO FILHO - OAB:7626/MT, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878, TATIANE DE BARROS 

MAGALHÃES - OAB:13933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT, ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - 

OAB:MT 7626, EIDY VANIA ASSIS - OAB:13204, NARJARA ALINE BRAZ 

DA SILVA - OAB:12928, TATIANE DE BARROS MAGALHÃES - 

OAB:13933

 Vistos...

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo de constatação 

retro, em 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062228 Nr: 52002-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO AIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO JOSE DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 52002-16.2015.811.0041, Protocolo 

1062228, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835016 Nr: 40232-94.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERILDO MOTTA RAMOS, MÁRCIA MAMEDES DE 

OLIVEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS 

- OAB:16822/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAINA CRISTINA 

DE AVILA COSTA, para devolução dos autos nº 40232-94.2013.811.0041, 

Protocolo 835016, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008279-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o requerido alega, em 

preliminar, a sua ilegitimidade passiva, requerendo a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, bem como a readequação do 

valor da causa, conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, 

ainda, a falta de requerimento administrativo, pugnando pela extinção do 

feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e irregularidades da 

representação. Quanto à ilegitimidade passiva, impõe-se esclarecer não 

ser possível a alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora 

Líder, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 
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jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

d e s s a s  s e g u r a d o r a s .  ( . . . ) . ”  ( T J M G  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra no polo passivo da lide. No que tange ao 

valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, como bem argumenta o autor, o montante atribuído 

foi de “até” R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é correto, 

visto que a quantificação da lesão e, consequentemente, o valor da 

indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. No que se refere à ausência de 

requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, de fato, a parte autora deixou de juntar 

aos autos o pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a extinção da 

demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, tendo o 

requerido contestado o mérito da demanda, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Sobre a divergência apontada pela requerida na assinatura do autor 

contida em documento pessoal e na procuração, impende esclarecer que, 

apesar de não serem idênticas, há semelhança nas rubricas, segundo se 

infere da declaração de hipossuficiência, na qual ele assina em letras 

manuscritas, exatamente como na procuração, não se visualizando indício 

de irregularidade. Por essa razão, AFASTO as preliminares. Respeitante 

ao ônus da prova, cumpre salientar que, de fato, conforme sustentado 

pela requerida, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 
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maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...” Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. 

Assim, dou por saneado o processo e defiro a produção da prova pericial, 

nomeando, para tanto, como perito judicial, o Dr. João Leopoldo Baçan, 

médico especializado em perícias médicas, conforme currículo arquivado 

em secretaria do juízo, podendo ser contatado pelo e-mail 

joao_bacan@yahoo.com.br, a fim de atestar eventuais sequelas 

decorrentes de acidente de trânsito, bem como a sua quantificação, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Fixo, desde já, os honorários 

periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que tal quantia vem 

sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos semelhantes, 

devendo ser intimada a parte requerida para, no prazo de 15 dias, 

depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para indicar o local, dia e horário 

para realização dos trabalhos, intimando-se, após, as partes e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento. Cientifique-se o Sr. Perito 

desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012976-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARCOS CANGUSSU IORIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o requerido alega, em 

preliminar, a sua ilegitimidade passiva, requerendo a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, bem como a readequação do 

valor da causa, conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, 

ainda, a inépcia da inicial pela falta de interesse de agir por não ter o 

requerimento administrativo sido acompanhado dos documentos 

indispensáveis à regulação do sinistro. Quanto à ilegitimidade passiva, 

impõe-se esclarecer não ser possível a alteração do polo passivo para 

inclusão da Seguradora Líder, haja vista que qualquer seguradora que 

faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra no polo passivo da lide. No que tange ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, o 

montante atribuído foi de “até” R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

o que é correto, visto que a quantificação da lesão e, consequentemente, 

o valor da indenização/proveito econômico só serão estabelecidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 67 de 908



mediante realização de perícia médica, no decorrer da instrução 

processual, sendo correta a fixação do valor da causa em até o teto 

máximo da indenização, nos termos da Lei n. 6.194/74. No que se refere à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

segundo a requerida, o requerimento administrativo foi devolvido ao 

requerente porque não foi apresentada a documentação necessária à 

regulação do sinistro. Tem-se, entretanto, que esse fato por si só não 

impõe óbice ao ajuizamento da ação, tampouco implica em extinção do 

processo sem resolução do mérito porque tal irregularidade foi suprida ou 

sanada no momento em que se contestou o pleito. O Supremo Tribunal 

Federal (STF) entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de 

seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

apesar da pendência do procedimento administrativo, a requerida 

contestou regularmente o pleito, exercendo livremente o direito de ampla 

defesa, não havendo, desse modo, que se falar em extinção do processo 

sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Por essa 

razão, AFASTO as preliminares. Respeitante ao ônus da prova, cumpre 

salientar que, de fato, conforme sustentado pela requerida, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...” Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 
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AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. 

Assim, dou por saneado o processo e defiro a produção da prova pericial, 

nomeando, para tanto, como perito judicial, o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, 

podendo ser encontrado na Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º 

andar, anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 

8408-3838, a fim de atestar eventuais sequelas decorrentes de acidente 

de trânsito, bem como a sua quantificação, cabendo às partes, em 15 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. 

Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Fixo, desde já, os honorários 

periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que tal quantia vem 

sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos semelhantes, 

devendo ser intimada a parte requerida para, no prazo de 15 dias, 

depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para indicar o local, dia e horário 

para realização dos trabalhos, intimando-se, após, as partes e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento. Cientifique-se o Sr. Perito 

desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001788-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada 

por GEANE CLEA MARQUS DE MACEDO MORAES, pessoa física, 

qualificada nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, por meio da qual a autora alega que reside na 

avenida B, quadra 39, casa 19, bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá-MT, 

com Unidade Consumidora n. 6/2729800 e que desde 2018 vem tendo 

problemas com a exorbitância de sua conta de energia elétrica, 

enfatizando que já ajuizou ação perante o 4º Juizado Especial Cível, mas o 

processo foi declarado extinto sem resolução do mérito. Esclarece que 

ajuizou nova ação e que tramita perante a 3ª Vara Cível desta comarca, 

registrada sob o n. 1001775-29.2020.8.11.0041, na qual se discute as 

faturas que antecedem o mês de julho de 2019 (fevereiro a junho), com 

deferimento de liminar. Contudo, diz que, mesmo assim, a ré voltou a 

cobrar valores exorbitantes nas faturas dos meses de setembro e outubro 

do ano passado, conforme atestam os inclusos documentos, o que impede 

o adimplemento, pois ultrapassa sua possibilidade financeira. Assim, 

requer, a título de tutela de urgência, seja determinada à ré que se 

abstenha de suspender os serviços de energia elétrica referentes aos 

débitos ora discutidos (setembro e outubro/2019), bem como de incluir seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito. Tem-se, entretanto, que este 

juízo carece de competência para processar e julgar a demanda, dada a 

conexão existente entre esta ação e aquela distribuída perante a 3ª Vara 

Cível desta comarca e registrada sob o n. 1001775-29.2020.8.11.0041. 

Segundo prevê o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir, devendo, por isso, ser reunidos, para decisão conjunta. De acordo 

com a jurisprudência, “a conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ´comum´ contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando apenas uma identidade parcial” (STJ-3ª T., REsp. 1.226.016, Min. 

Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11), e, ainda, que “deve ser 

reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando 

verificada comunhão somente entre a causa de pedir remota” (STJ-2ª 

Seção, CC 49.434, Min, Nancy Andrighi, j. 8.2.06, DJU 20.2.2006. No caso 

em tela, discute-se na ação distribuída perante o Juízo da 3ª Vara Cível os 

valores cobrados nas faturas de energia elétrica dos meses de fevereiro 

a junho de 2019, enquanto nesta ação, a dos meses de setembro e 

outubro do mesmo ano, numa inequívoca demonstração da existência de 

conexão, cabendo, pois, ao juízo prevento, decidir ambas ações, neste 

caso, o juízo da 3ª Vara Cível, a quem foi distribuída a ação em primeiro 

lugar (17.1.2020, às 9h13min), nos termos do art. 59 do CPC. Diante do 

exposto, com suporte no art. 55, c/c art. 59, ambos do CPC, declino da 

competência para processar e julgar este processo em favor do Juízo da 

3ª Vara Cível desta comarca, a quem deverão ser redistribuídos os 

presentes autos. Cumpra-se, com urgência, e cientifique-se a parte 

autora.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038526-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZ DE SANTANA VILAS BOAS (EXECUTADO)

DAS FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, ordenando a suspensão do curso do processo 

até o efetivo cumprimento do avençado, nos termos do art. 313, II Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037708-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONARDO ALVES QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, ordenando a suspensão do curso do processo 

até o efetivo cumprimento do avençado, nos termos do art. 313, II Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001939-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI RODRIGUES DE QUEIROZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Inexigibilidade de Débitos com Revisão de 

Faturas c/c Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral” 

proposta ROSENI RODRIGUES DE QUEIROZ, qualificada nos autos, em 

face de ÁGUAS CUIABÁ S/A, Concessionária dos Serviços Públicos de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, igualmente 

qualificada, por meio da qual alega a autora ser proprietária do imóvel que 

possui a unidade consumidora n. 14849114 e, nessa condição, contesta a 

fatura do mês de março de 2015, no valor total de R$ 1.359,88 (mil, 

trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), que 

corresponde à cobrança de ligação, de R$ 916,44, à religação no cavalete 

de R$ 39,29 e, por fim, ao serviço de água e esgoto retroativo de R$ 

285,00. Esclarece que registrou reclamação perante o PROCON para 

desconstituir a cobrança. Contudo, diz que a ré apenas argumentou que 

foi constatada uma irregularidade na unidade consumidora e propondo o 

parcelamento da dívida (FA n. 0115-27.003.7). Argumenta que a ré está 

cobrando valores por suposto ato ilícito do qual sequer foi informada 

previamente para acompanhamento da inspeção, providência necessária 

à validação do ato administrativo, ilustrando tal argumento com 

jurisprudência mato-grossense que considera abusiva a cobrança 

unilateral de fatura de consumo de água. Sustenta a necessidade de 

revisão do referido consumo e, ao final, a inexigibilidade da dívida, com o 

pagamento apenas do efetivo consumo. Requer, assim, a título de tutela de 

urgência, seja determinada à ré que se abstenha de suspender o 

fornecimento do serviço de água, bem como de cobrar o referido débito 

e/ou negativar seu nome perante os órgãos de proteção de crédito. Foram 

anexados documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida 

prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela 

provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se 

necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Os 

documentos trazidos com a inicial demonstram que a fatura do mês de 

março de 2015 no valor de R$ 1.359,88 (mil, trezentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e oito centavos) corresponde à cobrança de ligação, no 

importe de R$ 916,44, à religação no cavalete de R$ 39,29 e, por fim, ao 

serviço de água e esgoto retroativo de R$ 285,00. Também resta aclarado 

que a elevação do valor da fatura deve-se à auto-religação do hidrômetro 

tida como realizada pela autora, gerando, assim, a multa de R$ 916,44 

(novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). A 

jurisprudência pátria, com destaque para a mato-grossense já citada no 

corpo da inicial, tem firmado o entendimento de que o abastecimento de 

água e os serviços de esgoto são essenciais e indispensáveis ao 

consumidor, sendo, pois, indevido e ilegal o corte e/ou suspensão no seu 

fornecimento, quando decorrente de débito apurado unilateralmente, sob 

pena de se ferir os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

Ressalte-se, numa análise de preâmbulo, que a noticiada irregularidade no 

hidrômetro não foi precedida de prova técnica com estrita observância do 

contraditório e da ampla defesa com prévia notificação da 

usuária-consumidora para acompanhar o procedimento administrativo 

correspondente, numa aparente falha na prestação dos serviços, 

residindo, nisso, a probabilidade do direito invocado. Da mesma forma 

resta evidenciado o perigo de dano, uma vez que a autora foi notificada 

para que pagasse a dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de 

água de sua residência, o que lhe trará enormes prejuízos, dada a 

essencialidade e indispensabilidade dos serviços. Também não há perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a questão seja revertida 

ao final, pois nenhum óbice terá a ré quanto ao recebimento posterior da 

quantia cobrada. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória 

de urgência, determinando à ré que suspenda a cobrança da fatura 

referente ao mês de março de 2015, bem como se abstenha de negativar 

o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito até o desfecho desta 

ação, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada a 30 (trinta) dias. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 11.5.2020, às 8h30min, na Sala 3, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que 

deverão comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e 

que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no 

prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, 

a manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1062369-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA FONTES PUPPIN (AUTOR(A))

NERYE FONTES PERIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA OAB - RJ161774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA TORRES RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel c/c Tutela 

de Urgência” ajuizada por NEYRE FONTES PERIM e GLORIA FONTES 

PUPPIN, pessoas físicas, qualificadas nos autos, em face de RITA DE 

CASSIA TORRES RIBEIRO, pessoa física, igualmente qualificada, por meio 

da qual as autoras alegam que em 1.7.2011 firmaram contrato de locação 

com a ré, para fins não residenciais, do imóvel situado na rua Cândido 

Mariano, n. 393, Centro Norte – em Cuiabá-MT, pelo prazo de 12 (doze) 

meses consecutivos, com início em 1.7.2011, e término para 30.6.2012, 

conforme documento incluso, que se prorrogou por prazo indeterminado, 

portanto, vigorando até a presente data. Esclarece que os alugueis não 

vem sendo pagos pela ré desde janeiro de 2018, no valor total de R$ 

33.048,13 (trinta e três mil, quarenta e oito reais e treze centavos), 

conforme planilha em anexo, devendo a ré, por isso, ser intimada para 

desocupação voluntária, sob pena de despejo (art. 59, § 1º, IX, da Lei 

8.245/91), o que requer, a título de tutela de urgência. Foram anexados 

documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes 

do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência 

devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida 

ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). Em regra, a possibilidade 

de concessão liminar para desocupação em 15 dias do imóvel locado, 

providência típica da ação de despejo, independe da audiência da parte 

contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) 

meses de aluguel e tendo como fundamento a falta de pagamento dos 

aluguéis no vencimento, estando contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, conforme estabelece o 
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art. 59, § 1º, IX, da referida lei. Infere-se, pois, que, para se deferir a 

liminar de despejo o contrato de locação deve estar desprovido de 

garantias e o locador precisa prestar caução no valor equivalente a 3 

meses de aluguel. Contudo, neste caso, não se aplica tal exigência, tendo 

em vista que o requerido foi constituído em mora desde janeiro 2018, há 24 

(vinte e quatro meses), cujo valor ultrapassa, em muito, o valor da caução 

prevista no art. 59 da referida lei federal, uma vez que alcança o montante 

de R$ 33.048,13 (trinta e três mil, quarenta e oito reais e treze centavos), 

Nesse sentido já se posicionaram os tribunais pátrios, inclusive para 

conceber a utilização dos créditos da locação como forma de cumprimento 

da exigência prevista no art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, consoante 

arestos abaixo transcritos: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO. INCIDÊNIA DO ARTIGO 59, §1º, DA LEI 8.045/91. UTILIZAÇÃO 

DE VALORES ALEGADAMENTE INADIMPLIDOS COMO GARANTIA. 

POSSIBILIDADE. Viável a utilização dos créditos decorrentes da própria 

locação como forma de preenchimento do requisito exigido pelo artigo 59, 

§ 1º, da Lei 8.245/91 – caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 

(TJRS - Agravo de Instrumento n. 70080729924 – 10ª Câmara Cível, Rel. 

Ana Beatriz Iser, j. 27.3.2019 Destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. - 

Conforme dispõe o art. 59, da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, 

em caso de inadimplemento de alugueis, se o contrato for desprovido de 

garantias. - Verificando-se que o contrato de locação efetivamente se 

encontra desprovido de garantias, deve ser concedida a liminar de 

despejo mediante caução.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 

1.0000.18.125338-6/001 – 14ª Câmara Cível, j. 22.8.2019, p. 23.8.2019 - 

destaquei) No mesmo rumo, há que se considerar que o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo se vislumbra na própria permanência 

do inadimplemento, que redundará em aumento do prejuízo já suportado 

pelas autoras em razão do não recebimento dos aluguéis há vários 

meses. Ademais, cumpre anotar que a ré ainda terá a oportunidade de 

efetuar o depósito judicial dos valores devidos, conforme estipula o art. 

59, § 3º, da Lei n. 8.245/91, evitando, assim, prejuízos, o que evidencia a 

reversibilidade da medida, no que atende o disposto no art. 300, § 3º, do 

CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a 

fim de determinar que a ré desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, 

contado a partir da citação, independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, nos 

termos do art. 59, § 3º e na forma do art. 62, II, ambos da Lei 8.245/91. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 

334). Deixo de determinar a audiência prevista no art. 334 do CPC pela 

incompatibilidade com o disposto nos citados artigos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053974-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Obrigação de Não Fazer Corte/Interrupção na Unidade Consumidora 

6/1524132-6, Cumulado com Pedido de Antecipação de Tutela e Pedido de 

Danos Morais” ajuizada por JOÃO ALVES SOUZA NETO, pessoa física, 

qualificada nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, por meio da qual alega o autor que possuía uma 

conveniência no posto localizado na av. Miguel Sutil, n. 4.503, anexo ao 

posto Premier Auto Posto Cuiabá LTDA, bairro Areão, e desde maio do ano 

em curso encontra-se sob nova direção, alugado à empresa W. M. B. 

Leria ME, conforme contrato em anexo. Esclarece que o consumo de 

energia elétrica diminuiu consideravelmente porque dois freezers deixaram 

de funcionar por terem sido levados a conserto e, que, para sua surpresa, 

constatou na fatura do mês de outubro de 2019 um débito com vencimento 

para 30.10.2019 no valor de R$ 10.728,76 (dez mil, setecentos e vinte e 

oito reais e setenta e seis centavos), tido como referente a recuperação 

de consumo decorrente de suposta fraude na unidade consumidora. 

Argumenta que sequer tomou conhecimento do Termo de Ocorrência de 

Infração, realizado unilateralmente, enfatizando que em outubro de 2019 

solicitou uma vistoria e leitura final na unidade consumidora, mas até a 

presente data a ré não informou o resultado. Requer, assim, a título de 

tutela provisória de urgência, seja determinado à requerida que se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como de 

incluir ou negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por 

conta do suposto débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Foram anexados documentos. A ação foi proposta em 

5.5.2019 e em 16.5.2019 foi proferido despacho, determinando o 

recolhimento das custas judiciais de ingresso, que só foi É o relatório. 

Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código 

de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. A documentação trazida com a 

petição inicial demonstra que os valores cobrados na fatura do mês de 

outubro de 2019 referem-se à recuperação de consumo por suposto 

desvio fraudulento de energia elétrica na unidade consumidora, 

constatada por funcionários da Energisa através de Termo de Ocorrência 

e Inspeção – TOI n. 709634. Nota-se, numa análise preliminar, que a 

suposta apuração de irregularidade promovida pela concessionária é 

unilateral, assim se inferindo dos documentos do Id 26265848, 26265849 e 

26265849, nos quais se observa que a notificação somente ocorreu após 

realizada a inspeção, não podendo, assim, concessionária de serviço 

público, atribuir a seus atos uma presunção de legitimidade, típica dos atos 

administrativos estatais. A jurisprudência pátria encontra-se consolidada 

no sentido de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um 

instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente 

pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e 

inquestionável de fraude, mostrando-se, assim, ilegal o corte do serviço 

de fornecimento de energia elétrica se a suposta fraude decorre de 

apuração unilateral no medidor de consumo, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO 

IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 3. Nos 

autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida 

unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o 

medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, 

deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido 

de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa 

non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. (...) 6. 

Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de 

Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a 

condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o 

entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a 

orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada 

unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 

857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 

330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.”(STJ – REsp 1605703/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 8.11.2016 – Dje 17.11.2016 – 

destaquei e sublinhei). Como se observa, é ilegítimo o procedimento 

adotado pela concessionária que procede ao corte no fornecimento do 

serviço em decorrência de suposto desvio de energia no ramal de 

entrada, constatado unilateralmente e, ainda, assim, sem prévia 

notificação do consumidor. Tem-se, assim, como evidente a probabilidade 

do direito arguido e a manifesta potencialidade de dano decorrente de 

eventual suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia 

elétrica, dada a essencialidade e indispensabilidade dos serviços. Também 

resta demonstrado que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, uma vez que a empresa ré poderá cobrar normalmente o débito 

ora suspenso. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, 

para o fim de determinar à ré que se abstenha de suspender ou 

interromper os serviços de energia elétrica, bem como de incluir ou 

negativar o nome do autor no órgão de restrição ao crédito, por conta do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 71 de 908



suposto débito discutido nesta ação, sob pena de multa diária, que ora fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, a contar do 

decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação desta decisão. 

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 11.5.2020, às 8h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC) na Sala 

5, advertindo que o não comparecimento injustificado da requerente e da 

requerida ao referido ato processual será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC) 

Ficam as partes cientes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhadas de advogados. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VALERIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000679-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA VALERIO DE CAMPOS RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 

Ante o impasse acerca da veracidade dos contratos e demais 

documentos apresentados na contestação, vez que a parte autora alega 

terem sido fraudados, impõe-se a realização da prova pericial 

grafotécnica requerida nos autos, a cargo da parte ré, por força da 

inversão do ônus da prova deferida inicialmente e ora mantida, 

especialmente em razão da posse dos contratos e documentos a ser 

periciados. Para tanto, nomeio o Sr. Alcides Liberali, perito em grafotecnia, 

que poderá ser encontrado na rua Desembargador José Mesquita, 255, 

Edifício Sunset Boulevard, apto. 2003, bairro Araés, Cuiabá-MT, tel: 65 

99886446, e-mail: liberali@gmail.com, que deverá ser intimado para que 

tome ciência acerca da nomeação e apresente proposta de honorários no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se pronunciar no 

prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para, em 15 dias, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se o caso, bem como 

para indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem 

quesitos. Em havendo concordância quanto aos honorários e uma vez 

superadas as providências acima, intime-se o perito para informar data e 

local para realização da prova pericial, cabendo à secretaria deste juízo 

comunicar às partes e seus assistentes técnicos a esse respeito, e a 

parte ré para efetuar o pagamento, observando-se o disposto no art. 465, 

§ 4º, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do 

laudo pericial, a contar da data da realização da perícia, cabendo à 

secretaria intimar as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, de acordo com o que estabelece o art. 477, § 1º, do CPC. 

Havendo pedidos de esclarecimento, intime-se o perito, conforme 

prescreve o art. 477, § 2º, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017391-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO LEAO CAMILO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Com fundamento no art. 125, II, c/c art. 126 e 131 do Código de 

Processo Civil, determino a citação de Dorzina de Souza Leão e da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, como 

denunciadas à lide, para se pronunciarem em 15 dias, cabendo ao réu 

promover a citação em 30 dias, pena de ficar sem efeito o chamamento. A 

preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade 

passiva se confunde, obviamente, com o mérito, vez que apenas quando 

do julgamento do processo será possível eventual exclusão da 

responsabilidade da parte demandada. Quanto à preliminar de inépcia da 

petição inicial, evidente é a sua impertinência, uma vez que o próprio 

contestante não se insurge contra a identificação do veículo envolvido no 

acidente e até denuncia à lide a proprietária do bem, sua mãe, numa 

demonstração inconteste de quão prescindível é o documento do veículo, 

ainda assim juntado aos autos com a impugnação à contestação. Sanada 

a eventual irregularidade, rejeito a preliminar. Intimem-se. Cumpra-se. Ao 

final, conclusos. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030644-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Em atenção à preliminar suscitada na contestação, consistente na 

ausência de uma das condições da ação, no caso o interesse de agir, por 

causa do não esgotamento da via administrativa, cabe assinalar que o 

argumento não prospera, para que não se faça letra morta da garantia de 

acesso ao Judiciário, amparada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

con forme vem en tendendo ,  a l i ás ,  o  eg rég io  TJMT 

(0022963-37.2016.8.11.0041, 2ª Câmara Direito Privado, 4.4.2018, 

11.4.2018), não socorrendo a ré o julgado colacionado para os autos, vez 

que atinente à matéria específica de Direito Previdenciário. Igualmente 

descabida é a legação de decadência, uma vez que o invocado art. 26 do 

Código de Defesa do Consumidor faz alusão à situação diversa dos autos, 

precisamente sobre vícios aparentes ou de fácil constatação, como bem 

observou a parte autora. Com efeito, rejeito as matérias preliminares e 

prejudiciais do mérito. Defiro a produção das provas requeridas, 

nomeando para a realização da prova pericial nos aparelhos danificados o 

perito Sr. Ivan Corrêa Gonçalves, CREA-MT 03222/D, tel. (65) 

99692-4300/3621-8168, com endereço na Rua Santo Antônio, n. 250, Apto 

502, Bloco A, Chácara dos Pinheiros, Cuiabá e e-mail: 

i1goncalves@hotmail.com, que deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da nomeação e apresente proposta de honorários no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre a qual devem, as partes, se pronunciar no prazo 

comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para, em 15 dias, arguirem 
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o impedimento ou a suspeição do perito, se o caso, bem como para 

indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem quesitos. Em 

havendo concordância quanto aos honorários e uma vez superadas as 

providências acima, intime-se o perito para informar data e local para 

realização da prova pericial, cabendo à secretaria deste juízo comunicar 

às partes e seus assistentes técnicos a esse respeito, e a parte ré para 

efetuar o pagamento, observando-se o disposto no art. 465, § 4º, do CPC. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do laudo pericial, a 

contar da data da realização da perícia, cabendo à secretaria intimar as 

partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, de 

acordo com o que estabelece o art. 477, § 1º, do CPC. Havendo pedidos 

de esclarecimento, intime-se o perito, conforme prescreve o art. 477, § 2º, 

do CPC. Desse modo, dou o feito por saneado e designo para o dia 29 de 

abril de 2020 (quarta-feira), às 15h, a audiência de instrução e julgamento, 

fixando o prazo comum de 15 dias para a apresentação do rol de 

testemunhas, cabendo às partes, por intermédio de seus advogados, 

cumprir as exigências legais previstas no art. 455 do CPC. Determino 

sejam intimadas as partes, por intermédio de seus advogados e também 

pessoalmente, para que compareçam a fim de prestar depoimento 

pessoal, pena de confesso, cabendo à secretaria a expedição de 

mandado com essa advertência, nos termos do art. 385 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. JONES GATTASS 

DIAS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001970-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS OAB - 016.039.561-58 (REPRESENTANTE)

M. C. D. A. OAB - 081.224.601-27 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, MAITÊ CAMPOS DE ARAÚJO, menor, representada por sua 

genitora Raquel Pereira de Campos, pessoas físicas, ambas qualificadas 

nos autos, propôs “Bloqueio ou encaminhamento da menor para 

atendimento cirúrgico”, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. Na sequência, a parte autora manifestou nos autos 

pleiteando o arquivamento do feito, em virtude do equívoco na distribuição. 

É o relatório. Decido. No caso em comento, diante do pedido expressado 

na petição (Id. 28117043) pela parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, 

sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017227-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JURACY AMORIM DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... MARIA JURACY AMORIM DA FONSECA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada” em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE 

S/A, empresa jurídica de direito privado devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na peça primeira. No decorrer 

da instrução do processo, as partes entabularam acordo sobre a matéria 

versada nos autos, visando por fim ao litígio, ficando convencionado que a 

parte ré pagaria à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

sendo o pagamento realizado por meio de depósito na conta bancária da 

patrona da autora, conforme comprovante de Id. 25213532. É o relatório. 

Decido. Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo 

avençado entre as partes, homologo-o, por sentença, em seus precisos 

termos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (Id 24599749), 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, assim, com fulcro 

no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais, conforme acordado. Honorários na 

forma como pactuado. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e, após, 

expirado o prazo de 30 (trinta) dias, cumpra-se o disposto no art. 5º, do 

Provimento n. 12/2017-CGJ, lançando o andamento “Arquivamento com 

Remessa À Contadoria – Código 626”. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003288-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DEAMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JOSÉ GERALDO DEAMBROSIO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 9.4.2018, sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata 

ter sofrido fratura do 5º metacarpo e outras lesões, fazendo, assim, jus 

ao pagamento de indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), enfatizando que a requerida negou o seu pedido administrativo. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consorcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006. 

Quanto ao mérito, diz inexistir prova da invalidez, tampouco do nexo 

causal entre a lesão descrita e o acidente de trânsito, enfatizando ser 

impresc indíve l  a  rea l i zação de  per íc ia  méd ica  para 

constatação/quantificação da invalidez. Em caso de condenação, pede 

seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento da preliminar arguida e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem acerca do laudo peridiscal, no qual foi apurada lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação, o autor reitera 

os termos da inicial. As partes não se opuseram à perícia médica. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise da preliminar arguidas pela requerida, consistentes na 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, cumprindo 

esclarecer que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 
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em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com perda da 

mobilidade do 5º dedo da mão esquerda, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva a mobilidade do 5º dedo da mão 

esquerda, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 10%, logo, considerando 

que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 10% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

José Geraldo Deambrosio na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 
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da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, 

cumpre assinalar que a jurisprudência assim tem se posicionado: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005147-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ROBSON DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 13.9.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz ter sofrido 

lesões em membro superior esquerdo e na coluna torácica, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), enfatizando que a requerida negou o seu pedido 

administrativo. Pede, pois, a procedência do pleito, bem como a fixação 

dos honorários de acordo com o art. 85, § 2, do CPC. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de comprovação da entrega da 

documentação necessária ao processamento administrativo, pugnando, 

por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera que a indenização não 

pode superar o percentual apurado do laudo pericial, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação à 

contestação, o autor reitera os termos da inicial. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide e na ausência de requerimento 

administrativo/não exaurimento da via administrativa e de pressuposto de 

constituição válida de processo. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 
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prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

de fato não consta pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, considerando que houve 

contestação de mérito, não há se falar em extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Por essas razões, 

AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas no ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do ombro esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 

25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificadas em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Por fim, quanto 

ao prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela autora, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Robson de Oliveira na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor 

da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado 

e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007451-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... LUCILA ROSA DE SOUZA SANTOS, pessoa física, qualificada nos 

autos, propôs “Ação declaratória inexistência de relação jurídica c.c 

obrigação de fazer c.c indenização por danos morais”, em face da 

BANCO BMG S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. Realizada a 

citação da parte ré e tão logo apresentada a contestação, a demandante 

desiste do feito. Intimada acerca do pedido, a ré não se opôs (Id. 

23003058). É a síntese do necessário. Decido. Diante da manifesta 

desistência da ação expressada na petição de Id. 20715177 e, 

considerando que não houve oposição da par te contrária, com fulcro no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo-a, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto este processo sem 

resolução do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

90 c/c art. 85, § § 2º e 4º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

causa , que não é tida de maior relevo, o trabalho desenvolvido pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Contudo, 

suspendo a cobrança pelo período de 5 (cinco) anos, por ser a autora 

beneficiária da gratuidade da justiça, conforme prevê o art. 98, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016187-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO DE LIMA JACOBI (AUTOR(A))

EDITH DA SILVA JACOBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... ADROALDO DE LIMA JACOBI E EDITH SILVA JACOBI, já 
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qualificados nos autos, propuseram “Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse e Perda e Danos” em face de GARGATANO 

AGROPECUÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, 

com apoio de vários documentos. O processo tramitou normalmente, 

apesar de duas tentativas frustradas de citação via AR, a terceira 

tentativa foi concluída com êxito, citando-se, assim, a parte ré. Após a 

ciência da ação pela parte ré, foi realizada a audiência de conciliação, que 

restou totalmente frutífera, resultando avençado que a parte requerida 

pagaria à parte autora o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos 

mil reais), de forma parcelada, até 30.10.2021. Em contrapartida, a parte 

requerente se comprometeu em outorgar a escritura definitiva do imóvel, 

objeto da lide, no momento do pagamento da última parcela, nos moldes 

estabelecidos no acordo do Id 25009473. Requerem, assim, a 

homologação do acordado. É o relatório. Decido. Ajustando-se as partes 

acerca da matéria versada nestes autos, nenhuma é a razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a homologação da avença, o que ora 

faço, homologando-a, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Por força do art. 

90, § 3° do CPC, ficam as partes isentam do pagamento das custas 

remanescentes. Quanto à verba de sucumbência, por nada ter sido 

acordado entre as partes, tal encargo deverá ser atribuído à parte ré, uma 

vez que a regra do § 2º do art. 90, do referido instituto processual civil, 

refere-se exclusivamente às despesas, não se aplicando, portanto, aos 

honorários advocatícios, que delas difere (STJ-3ª T., REsp 1.133.638, Min. 

Ricardo Cueva, j. 6.8.13, DJ 20.813). Assim com amparo do art. 85, § 8°, 

do CPC, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora 

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o pouco tempo 

exigido para o seu serviço, uma vez que houve acordo sobre o litígio em 

audiência de conciliação, antes mesmo de decorrido o prazo para defesa. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003248-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AMABILE MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MENEGUETTI & MORAES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

. Vistos... SONIA AMABILE MORO, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Restituição c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência” em face de VIA 

VAREJO S/A – CASAS BAHIA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A, AMAZON SERVICE, MENEGUETTI E 

MORAES LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, igualmente 

qualificadas, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, 

com apoio de vários documentos. O processo tramitou normalmente com a 

citação dos requeridos. Logo, muito rapidamente, a requerida Electrolux do 

Brasil tomou frente ao processo e antes mesmo da realização da 

audiência de conciliação, formulou acordo extrajudicial com a parte autora, 

com o proposito de por fim ao litígio, requerendo, assim, a extinção do 

processo, conforme se infere do Id 18834381. Posteriormente, a parte ré 

promoveu a juntada de comprovante de entrega dos bens referidos (ID 

19680928), adimplindo, assim, integralmente o acordado. Seguindo o 

processo em seus ulteriores termos, houve ainda a audiência de 

conciliação, que fora infrutífera pela ausência da parte ré, pois já não era 

mais necessária para resolução da contenda, em virtude do acordo 

celebrado. É o relatório. Decido. Tendo em vista o acordo celebrado entre 

as partes, homologo-o, por sentença, em seus precisos termos (Id 

18834381), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Em virtude de o acordo ter sido firmado antes 

da sentença, as partes ficam isentas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC. Quanto 

à verba de sucumbência, por não ter sido acordada entre as partes, 

deverá ser atribuída à parte ré, uma vez que a regra do § 2º do art. 90, do 

referido instituto processual civil, refere-se exclusivamente às despesas, 

não se aplicando, portanto, aos honorários advocatícios, que delas difere 

(STJ-3ª T., REsp 1.133.638, Min. Ricardo Cueva, j. 6.8.13, DJ 20.813). 

Assim, com amparo do art. 85, § 2°, do CPC, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho realizado pelo 

advogado e o pouco tempo razoável exigido para seu serviço, já que o 

acordo antecedeu a audiência de conciliação. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, tendo em vista que as partes desistiram do prazo 

recursal, dando-se, após, vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022886-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JACKSON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, GERALDO JACKSON DA COSTA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 02.03.2018, trafegava por via pública de 

motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu ao solo, sofrendo 

politrauma, polifratura e fratura do pé, sendo encaminhada por terceiros 

ao Pronto-Socorro, onde se submeteu a tratamento médico cirúrgico, 

conforme atestam os inclusos documentos médicos. Assevera que 

deverá incidir neste caso a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1º, 

CPC), bem como as normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos 

honorários advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a falta de interesse de agir, decorrente 

da ausência de pedido administrativo válido, pleiteando, por isso, a 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial deverá ser lavrado diretamente pela 

autoridade policial e não por informações prestadas peça própria vítima 

posteriormente ao suposto sinistro e que, ademais, a teor do art. 5º, § 5º, 

da Le 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se 

houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Diz não se 

aplicar aqui as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo, 

portanto, ônus do requerente a comprovação dos fatos alegados na 

inicial. Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a indenização 

deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, 

nos termos da Súmula 474 do STJ. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. A perícia realizada por perito judicial constatou estar o 

requerente acometido de fratura na estrutura craniofacial, no percentual 

75% (setenta e cinco por cento – Id. 16791441) com o que assentiu a 

parte ré. A parte autora não se pronunciou. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes em ausência de 

requerimento administrativo e em alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A. Assinale-se, quanto à primeira – ausência de 
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requerimento administrativo –, que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, em que pese não ter sido demonstrado o 

exaurimento da via administrativa, a ação foi contestada pela seguradora, 

o que supre eventual falta de pedido administrativo, sendo relevante 

argumentar que o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

tendo a parte requerida contestado o pleito, não há que se falar em 

extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse 

de agir. Quanto à segunda preliminar - alteração do polo passivo para 

inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre 

assinalar que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. No que se refere à 

inconstitucionalidade alegada pelo requerente do uso da Tabela Anexa da 

Lei 11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo 

Pleno do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no 

julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a 

utilização da tabela anexa, não violando os princípios da 

proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se 
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que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida 

de imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – 

IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo em vista que o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Em atenção ao 

argumento da requerida de que o registro do boletim de ocorrência por 

mera comunicação da vítima não tem o condão de caracterizar o nexo 

causal, cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 
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policial e em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente, diagnosticado com invalidez parcial incompleta em 

membro superior esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento – Id. 16791441). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a lesão de órgãos e 

estruturas craniofaciais corresponde a 100% (cem por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% (setenta e cinco por cento) de 100% (cem 

por cento) do valor total da cobertura, que resulta em R$ 10.125,00 (dez 

mil, cento e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos formulados por Geraldo Jackson Da Costa na Ação de Cobrança 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), 

que corresponde ao percentual de 75% do valor global de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida de maior complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado e o 

razoável tempo utilizado para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020558-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, RONALDO MOURA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 06.04.2018, quando ocorreu o acidente de trânsito, 

no qual a parte requerente fraturou a face, que lhe ocasionaram 

incapacidade permanente, conforme atestam os inclusos documentos, 

devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, em seu valor máximo. Requer 

que seja declarada inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e da 

decorrente da Lei n. 11.945/2009, para o fim de determinar o pagamento 

da indenização em seu grau máximo, independentemente da graduação da 

lesão. Requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Requer o processamento da ação para, ao 

final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida, designando-se 

audiência de conciliação. Em contestação, a requerida sustenta, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, a falta de interesse de agir, decorrente da ausência de pedido 

administrativo válido, pleiteando, por isso, a extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Quanto ao mérito, afirma que o requerente não trouxe para os autos 

qualquer documento probatório do fato constitutivo de seu direito, ônus 

que lhe competia (art. 373, I, CPC), caracterizando, assim, ausência de 

nexo causal entre os fatos alegados. Requer, assim, a improcedência do 

pleito, ou, alternativamente, que a indenização seja estabelecida em 

conformidade com a Lei n. 11.945/2009, de acordo com a lesão sofrida. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas 

para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta, quantificada em 

10% (dez por cento). As partes não se opuseram ao laudo pericial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

consistentes em ausência de requerimento administrativo e em alteração 

do polo passivo para que conste como representante processual a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Assinale-se, 

quanto à primeira – ausência de requerimento administrativo –, que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese não ter sido demonstrado o exaurimento da via 

administrativa, a ação foi contestada pela seguradora, o que supre 

eventual falta de pedido administrativo, sendo relevante argumentar que o 

próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de 

seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 
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bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

tendo a parte requerida contestado o pleito, não há que se falar em 

extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse 

de agir. Quanto à segunda preliminar - alteração do polo passivo para 

inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre 

assinalar que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. No que se refere à 

inconstitucionalidade alegada pelo requerente do uso da Tabela Anexa da 

Lei 11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo 

Pleno do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no 

julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a 

utilização da tabela anexa, não violando os princípios da 

proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 
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ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. No que se refere à inconstitucionalidade 

alegada pelo requerente do uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, 

cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo 

Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 

4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela anexa, 

não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana e 

vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – 

IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo em vista que o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em 

estudo, a inicial veio instruída com documentos que demonstram que o 

requerente se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do 

sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente, diagnosticado com lesão craniofacial, quantificada em 10% 

(dez por cento – Id. 16794894). Nesse contexto, estando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a lesão 

de órgãos e estruturas craniofaciais corresponde a 100% (cem por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 10% (dez por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento) do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.350,00 (mil e trezentos e 

cinquenta reais). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Ronaldo Moura da Silva na Ação de Cobrança em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), que 

corresponde ao percentual de 10% do valor global de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

R$1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida de maior complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado e o 

razoável tempo utilizado para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039788-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GOMES NETO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JULIO GOMES NETO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT” em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 08.05.2016 sofreu 

um acidente de trânsito, provocando-lhe as lesões descritas nos 

documentos anexados aos autos que o incapacitaram permanentemente 

para suas ocupações habituais. Diz que requereu administrativamente o 

recebimento do seguro DPVAT, tendo seu pedido negado, sob numero do 

sinistro 318005893. Afirma que a requerida deverá apresentar cópia de 

todos os documentos exigidos e entregues, bem como cópia da perícia 

realizada no autor. Argumenta que os documentos que instruem a inicial 

comprovam o sinistro e a lesão sofrida, devendo, por isso, ser indenizado, 

na forma disposta na Lei n. 6.194/74. Requer o processamento da ação 

para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, a requerida Porto Seguro sustenta, 

preliminarmente, sua ilegitimidade, requerendo a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. 

Alega, ainda em preliminar, que a parte autora juntou comprovante de 

residência em nome de terceiro alheio ao processo para fins de fixação de 

foro, devendo, por isso, ser determinada sua intimação para regularização 

do impasse, sob pena de extinção do processo, nos termos do parágrafo 

único, do art. 321, CPC. Quanto ao mérito, afirma que os documentos 

carreados para o processo são insuficientes para demonstrar a 

ocorrência do sinistro, enfatizando que o registro da ocorrência somente 

possui fé pública quando é lavrado pela própria autoridade com base em 

fatos que presenciou. Logo, diz que, não restando provado que as lesões 

mencionadas na inicial foram causadas por acidente de veículos, impõe-se 

a improcedência do pleito. Argumentam também que não foi anexado aos 

autos o laudo do IML (art. 5º, § 5º, da referida lei federal), o que 

descaracteriza o nexo causal entre os fatos narrados, inviabilizando, 

assim, a pretensão do autor. Afirma que o veículo sinistrado do 

requerente, por estar inadimplente com o recolhimento do seguro a época 

do acidente, não tem direito à cobertura em caso de acidente. Argumenta 

que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer 

proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos termos da 

Súmula 474 do STJ. Diz que, em caso de eventual condenação, os juros 

de mora deverão ser de 1% ao mês, contados a partir da citação válida, 

nos termos da Súmula 426 do STJ, e a correção monetária a partir da 

distribuição da ação. Requer manifestação expressa do juízo, para efeito 

de prequestionamento, sobre a norma dos inciso LV, do art. 5º, da CF, e 

do art. 3°, II e art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem 

sobre o laudo pericial apresentado no referido ato processual que atestou 

a incapacidade parcial incompleta, quantificada em 25% (vinte e cinco por 

cento). A peça de defesa foi impugnada, tendo o requerente ratificado 

totalmente os termos da inicial. As partes não se opuseram ao laudo 

pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes em necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, em ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de estar o 

comprovante de residência em nome de terceira pessoa. Assinale-se, 

quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à segunda e última 

preliminar – ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de estar o 

comprovante de residência em nome de terceira pessoa –, cumpre anotar 

que esse fato, por si só, não caracteriza ilegalidade, tendo em vista que, 

tratando-se de seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre 

os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do 

réu”. Logo, considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, 

ainda que o comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, 

isso não afasta a competência deste juízo para processar o feito, 

sobretudo porque tal documento é dispensável para instruir a demanda e 

sem previsão no art. 319 do Código de Processo Civil. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 
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espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. No que diz respeito à alegação da 

requerida de que o requerente não faz jus à indenização porque está 

inadimplente com a cobertura do seguro do veículo sinistrado, cumpre 

salientar que a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do 

proprietário do veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, 

perfeitamente aplicável neste caso, in verbis: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” . A jurisprudência tem se posicionado no 

sentido de que tal entendimento deverá ser aplicado a toda e qualquer 

vítima de acidente, independentemente de ser ou não proprietário do 

veículo, conforme se infere dos seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA 

DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO 

DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte 

autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do 

ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. 

no DJE 5.8.2019 – destaquei). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – 

ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO 

EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA 

DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO 

EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe 

a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo 

para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019 – destaquei). Desse modo, não há 

falar em compensação. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – 

IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo em vista que o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Em atenção ao 

argumento da requerida de que o registro do boletim de ocorrência por 

mera comunicação da vítima não tem o condão de caracterizar o nexo 

causal, cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 
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morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente, diagnosticado com invalidez parcial incompleta no pé 

esquerdo, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento – Id. 20311342). 

Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa em um dos pés corresponde a 50% (cinquenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

Júlio Gomes Neto na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT 

em face de Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 12,5% do 

valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031317-63.2018.8.11.0041
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NAMIBIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, NAMIBIA ALVES DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 24.03.2018 

sofreu um acidente de trânsito, fraturando joelho esquerdo, o que resultou 

em sua incapacidade permanente, conforme atestam os inclusos 

documentos, devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, em seu valor 

máximo. Esclarece que protocolizou requerimento administrativo (Sinistro 

3180380526), mas obteve resposta negativa sob argumento de pendência 

de documentos, não lhe restando outra alternativa a não ser a propositura 

da presente ação com vistas à indenização do seguro prevista na Lei n. 

6.194/74. Pugna pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus 

da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as despesas 

decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada pelo juízo. 

Requer o processamento da ação para, ao final, após realização da 

perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. A audiência de conciliação resultou inexitosa, tendo, na 

ocasião, sido juntado pela parte autora o laudo pericial, que atesta a 

incapacidade parcial e permanente por fratura em joelho esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – ID 18985919), sobre o 

qual não se insurgiram as partes. Em contestação, a requerida sustenta, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo para 

inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A e, ainda, que a parte autora é carecedora da ação porque não instruiu 

a inicial com o laudo do Instituto Médico Legal – IML, documento 

indispensável ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei 

n. 6.194/74. Quanto ao mérito, afirma que os documentos trazidos com a 

inicial são inservíveis como meio de prova porque, a teor do art. 5º, § 5º, 

da Le 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se 

houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML e que o 

boletim de ocorrência deverá ser lavrado diretamente pela autoridade 

policial e jamais por informações prestadas por terceiro posteriormente ao 

sinistro. Argumentam que, caso seja procedente o pedido, a indenização 

deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão. 

Diz não se aplicar aqui as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo, portanto, ônus do requerente a comprovação dos fatos alegados 

na inicial. Em impugnação à contestação, a requerente ratifica totalmente 

os termos da exordial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes em alteração do polo passivo para 

que conste como representante processual a Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como em carência da ação por não 

estar a inicial instruída com o laudo do IML. Assinale-se, quanto à primeira 

– alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que qualquer seguradora que 

faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFEFIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 
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OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar - - 

carência da ação por ausência do laudo do IML –, assinale-se que a 

pretensão não prospera porque a imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML é exclusiva na esfera administrativa, sendo, portanto, dispensável 

para o ajuizamento da ação. A jurisprudência tem se posicionado no 

sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – 

IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do 

seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente, diagnosticado com lesão no joelho esquerdo, quantificada 

em 75% (setenta e cinco por cento – Id. 18985919). Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos joelhos 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% 

(setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% 
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(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedentes 

os pedidos formulados por Namibia Alves Dos Santos na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01 - destaquei). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por 

equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por 

sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, 

DJU 17.12.92 - destaquei). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, 

fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007707-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

COMISSÃO ELEITORAL DA UNICRED DE MATO GROSSO - 2019 (REU)

ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA (REU)

EDSON HIDEKI HARIMA (REU)

JANDER RUELA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES, pessoa física, 

qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de Elegibilidade c/c 

Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Cautelar”, em face da 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, bem 

como em face dos membros integrantes da Comissão Eleitoral da Unicred 

de Mato Grosso, Srs. ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, EDSON HIDEKI 

HARIMA e JANDER RUELA PEREIRA, igualmente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Na sequência, foi realizada a citação da parte 

ré e, após isso, o demandante desistiu do feito, com o que concordou a 

parte contrária (Id. 20798520). É a síntese do necessário. Decido. Diante 

da manifesta desistência da ação expressada na petição de Id. 20240842 

e por não ter o réu concordado com o pedido, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil, homologo-a, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, declarando extinto o processo sem resolução do mérito. 

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 90 c/c art. 85, § § 2º e 4º, 

do CPC, levando-se em conta a natureza da causa, que não é tida de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Transitada em julgado, dê-se 

baixa e arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013043-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHYMI MONTANINI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, DHYMI MONTANINI DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 13.4.2016 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a receber o requerimento 

administrativo, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura 

no punho direito, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, ainda, sejam os honorários fixados 

em 20% sobre o valor atualizado da causa ou na forma do § 8º, do art. 85, 

do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida, pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência do laudo do IML, pugnando, por isso, pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Quanto ao mérito, sustenta a legitimidade da negativa administrativa, 

diante da falta de pagamento do prêmio, vez que o autor estava 

inadimplente quando da ocorrência do sinistro, o que afasta o direito à 

indenização. Enfatiza que no caso em comento não se pode aplicar o 

disposto na Súmula 257, do STJ, tendo em vista não ser cabível em 

situações de inadimplência quando o autor é o próprio proprietário do 

veículo, sendo ele credor e devedor da mesma obrigação, devendo ser 

considerada a compensação da inadimplência, nos termos do art. 7º, § 1º, 

da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n 8.441/92. Sustenta a 

imprescindibilidade da produção de prova pericial, a fim de ser constatada 

a extensão da lesão, ou seja, se total ou parcial (art. 3º, § 1º, Lei 

6.194/74), asseverando que o autor não anexou ao processo nenhum 

documento público nesse sentido e que os documentos que instruem os 

autos são inconclusivos quanto à noticiada invalidez. Diz que, uma vez 

procedente o pedido, a condenação deverá ocorrer após a comprovação 

da existência de invalidez permanente, observando-se, obrigatoriamente, 

a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmula n. 580/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. Em caso de 

condenação, pede a fixação dos juros a partir da citação validade, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. As partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide e na 

ausência do laudo do IML. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no processo, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 
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DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra no polo passivo da lide. Quanto à 

ausência do laudo do IML a jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela parte requerente decorrente do acidente de 
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veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas na sua mão esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da sua mão 

esquerda, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 70%, logo, considerando 

que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). No que diz respeito à alegação da requerida de que a parte 

autora estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT e, por 

isso, não faz jus à indenização pretendida, impende esclarecer que, 

contrário ao afirmado, a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por 

parte do (a) proprietário (a) do veículo envolvido em sinistro não é motivo 

para a recusa do pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do 

STJ, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” . 

Esse entendimento aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, 

independentemente de ser ou não proprietário do veículo, segundo se 

confere dos arestos a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA 

PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – 

PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte autora não ter 

alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento 

da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. 

no DJE 5.8.2019) – destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – 

ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO 

EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA 

DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO 

EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe 

a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo 

para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Dhymi Montanini da Silva 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032381-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ELIANE MARQUES, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

10.8.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

nítido o dano moral sofrido. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e fratura 

do pé, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, 

ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade passiva da seguradora, 

conforme lista SUSEP, pugnando pela procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo, 

requerendo a inversão do ônus da prova. Pede, ainda, sejam os 

honorários fixados no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), na forma do § 8º, do art. 85, do CPC ou, em 20% sobre o valor da 

causa. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento 

da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

documentação necessária ao processamento administrativo, enfatizando 

que a parte requerente nunca compareceu à sucursal para requerer a 

indenização nas vias administrativas, pugnando, por isso, pela extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto 

ao mérito, afirma ser imprescindível a produção de prova pericial e, em 

caso de procedência do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após 

essa comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a 

Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão 

incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação à contestação, a autora reitera 

os termos da inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, 

bem como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram 

ao resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 
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DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

de fato não consta pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 
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possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no 2º dedo do pé direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do 2º dedo do pé direito, quantificada em 75%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

corresponde a 10%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 75% de 10% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos). Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização por danos morais. Referente à proibição da requerida 

de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado 

na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. No que tange ao argumento de que a requerida deverá ser 

condenada como litigante de má-fé por negado o recebimento do pedido 

administrativo. Contudo, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). No caso dos autos, nenhuma das hipóteses ficou 

demonstrada. Assim, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à parte 

adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada parcialmente 

procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 91 de 908



constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelo autor, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Elaine 

Marques na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido 

de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.012,50 (hum mil e 

doze reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. Quanto à fixação da verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, cumpre 

assinalar que a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que 

seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, condeno a requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, 

§ 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029549-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, TATIANE ALVES DA PAZ, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, sofreu um acidente no dia 9.6.2018 

que a incapacitou para as ocupações habituais, segundo atestam os 

inclusos documentos. Ressalta, inicialmente, que a requerida negou o 

pedido administrativo. Diz ter sofrido fratura da clavícula, fazendo, assim, 

jus à indenização correspondente no montante de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais). Pede, pois, a procedência do pleito, 

com a condenação da requerida ao pagamento da indenização mais 

honorários e custas processuais. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta no percentual de 50%. O 

requerido não contestou o pleito, tampouco manifestou-se sobre o laudo 

pericial. O requerente também não se manifestou acerca do resultado da 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assinale-se, de início, 

que o requerido Porto Seguro, apesar de citado e de ter comparecido à 

audiência de conciliação, não contestou o pleito, o que faz presumir 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela requerente, nos termos 

do art. 344 do Código de Processo Civil. Independentemente da revelia ora 

reconhecida, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início não se aplicar aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 
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ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que o requerido é o que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Os documentos trazidos para o processo demonstram a 

ocorrência do sinistro, bem como a lesão sofrida pela parte requerente, 

cumprindo anotar, quanto ao boletim de ocorrência, que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a sua 

apresentação quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte requerente se submeteu a atendimento 

médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de 

ocorrência, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito. De igual forma, não é imprescindível o laudo do IML para o 

ajuizamento da ação porque tal documento é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente, 

diagnosticado com fratura no membro superior direito, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 

23024434, que concluiu tratar-se de lesão parcial, quantificada em 50%. 

Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora 

se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a parte requerente teve afetado as funções do seu 

membro superior direito, quantificado em 50%, conforme já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de membro superior corresponde a 70%. Logo, considerando 

que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Tatieane Alves da Paz na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do 

sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, 

estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, 

do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e decorrido o prazo para as contrarrazões, remetam-se os autos 

à instância superior para os devidos fins (art. 1.010, § 3º, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039976-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO BISPO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO GONCALO DE SOUZA OAB - MT21089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, CLARINDO BISPO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança por Invalidez Permanente” em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

18.8.2018, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Esclarece, inicialmente, que tentou protocolar o 

pedido administrativo, porém não obteve êxito, sendo devida a indenização 

de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pede, pois, a 

procedência do pleito, bem como a condenação a requerida ao pagamento 

dos honorários e custas processuais. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

contestação, a requerida alega, preliminarmente, a falta de interesse 

processual, devido à ausência de pedido administrativo, pugnando, por 

isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera que a autora não comprova o 

seu direito indenizatório, vez que sequer foi juntado registro de ocorrência 

do sinistro lavrado por autoridade policial de trânsito, não havendo prova 

de que as lesões decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. 

Em caso de procedência do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer 

após essa comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a 

Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão 
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incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito, 

pugnando, ainda, pela fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação à 

contestação, o autor reitera os termos da inicial. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela requerida, consistente na ausência de 

requerimento administrativo/não exaurimento da via administrativa. No que 

tange à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, ao contrário do alegado, junta aos autos o pedido/protocolo 

administrativo e, mesmo que não o tivesse feito, isso não ensejaria a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas no ombro direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro direito, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Clarindo Bispo de Almeida na Ação de Cobrança por 

Invalidez Permanente em face da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos 

termos do §§ 8º e 2º, do art. 85, do CPC, dado o baixo valor da 

condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 
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apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019845-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR ASSUNCAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, NADIR ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferença de Indenização de Seguro DPVAT” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

26.9.2016 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. 

Diz ter sofrido fratura no seu joelho esquerdo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Pede, ainda, sejam os honorários 

fixados em 20% sobre o valor da condenação. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, 

ausência de pressuposto de constituição válida de desenvolvimento válido 

e regular do processo para fixação do foro, tendo em vista que o 

comprovante de residência juntado aos autos não está em nome da 

autora, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência do 

pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da 

invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo. Em impugnação à contestação, a 

autora reitera os termos da inicial e pugna pela realização da perícia 

médica. As preliminares foram afastadas em despacho saneador. Houve a 

realização da perícia, ficando as partes intimadas para se manifestarem 

sobre o laudo pericial apresentado, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. As partes não se opuseram ao resultado obtido no 

laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 
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solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

em seu joelho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

no seu joelho esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial corresponde a 

25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela autora, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Nadir Assunção da Silva 

na Ação de Cobrança de Diferença de Indenização de Seguro DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados R$ 1.265,62, nos termos do §§ 2º 

e 8º, do art. 85, do CPC, dado o pequeno valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Expeça-se o alvará em favor 

do Sr. Perito. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001770-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... VANUZA SELK TEIXEIRA SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Consignatória de Pagamento com Pedido de Liminar” em face de 

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira, requerendo, liminarmente, o deferimento do 

depósito de R$ 1.810,04 (mil e oitocentos e dez reais e quatro centavos), 

bem como a citação do consignado para, querendo, apresentar resposta. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinado o 

depósito do referido valor no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

intimação (I, art. 542, CPC), bem como a citação do consignado. O depósito 

não foi efetivado até a presente data e a contestação foi apresentada, na 

qual se requereu a improcedência do pleito ou, alternativamente, o 

levantamento do valor consignado (Id 12949453), o que levou este 

magistrado a erro, determinando o levantamento do valor, quando, em 

verdade, inexistiu a consignação, conforme atesta a certidão do Id 

28111366. É o relatório. Decido. Segundo prevê o art. 542 do Código de 

Processo Civil, na petição inicial, o autor requererá o depósito da quantia 

ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados 

do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º, e que a não 

realização do depósito no prazo assinalado implicará em extinção do 

processo sem resolução do mérito (parágrafo único do referido 

dispositivo). No caso em tela, o deferimento da consignação ocorreu em 

2.3.2018 (Id 12261290), mas até a presente data não foi feito o depósito 

do valor, impondo-se a extinção do processo, independentemente de nova 

intimação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no 

sentido de que, tratando-se da falta do depósito em ação consignatória, 

quando o juízo já havia determinado à parte que realizasse tal providência, 

a extinção do processo não depende de prévia intimação (STJ-3ª T., REsp 

396.222 – AgRg. Min. Menezes Direito, j. 8.10.01 – DJU 19.11.01). Em face 

do exposto, com suporte no parágrafo único do art. 242, c/c art. 485, III, 

ambos do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem 

resolução do mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 

(setecentos reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

possuir maior complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado e o 

pouco tempo exigido para o seu serviço. Contudo, suspendo a 

condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, CPC). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033606-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKY WILLI CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte Autora para retirar a certidão de nascimento retificada, 

no balcão da secretaria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017715-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ANTONIO REZENDE (REU)

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID. 24818248, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017715-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ANTONIO REZENDE (REU)

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora, para querendo 

apresentar impugnação à contestação de ID. 26359148, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012631-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso de Apelação de ID. 26573306, foi interposto 

tempestivamente. No ensejo, procedo a intimação da parte Apelada 

(Autora) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28126673.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011622-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALESKA VILAS BOAS ALVES FERREIRA DA SILVA (REU)

ADEILDO FERREIRA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1011622-26.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, Analisando os autos 

verifico que a certidão do Sr. Meirinho juntada no id.22934470 não consta 

a informação de que o Requerido foi citado para os termos da ação, mas 

tão somente o cumprimento da ordem de imissão na posse do imóvel em 

favor da parte Autora, razão pela qual, determino a devolução do 

Mandado ao Sr. Meirinho para esclarecimentos e complementação da 

diligência se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BENEDITA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 
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protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001911-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE ROQUE MARCELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Em se 

tratando-se de Ação de Cobrança relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Dessa forma, não 

havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte 

requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o 

pagamento do seguro DPVAT. Posto isso, não restando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025798-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR F SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1025798-44.2017.8.11.0041 VISTOS, Observo que a Oficial de 

Justiça não cumpriu com a esperada diligência, a ordem proferida no 

Id.27305195, em que foi determinado expressamente e de forma 

destacada que, decorrido o prazo assinalado para a desocupação 

voluntária, deveria o mesmo servidor titular do cumprimento da ordem, 

retornar ao imóvel e promover os atos coercitivos para a desocupação do 

bem, realização do auto de constatação, seguido da imissão na posse em 

favor da Autora. Assim, DEFIRO os pedidos formulados pela parte Autora 

no Id.27946387 e Id.28054221. DETERMINO que seja desentranhado o 

mandado parcialmente cumprido, devendo ser o mesmo DEVOLVIDO à 

Oficial de Justiça titular da distribuição, para que ATENTE-SE aos termos 

da decisão, a fim de, DILIGENTEMENTE, cumpra no prazo máximo de 05 

(cinco) dias o despejo involuntário, às suas expensas, salvo em caso de 

despesas que legalmente complementar àquelas recolhidas no 

Id.27479622, constando de maneira clara e pontual todas as diligências 

realizadas no cumprimento INTEGRAL da ordem judicial proferida no 

Id.27305195. CERTIFIQUE-SE eventual decurso do prazo para 

apresentação de resposta à ação. Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001968-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDET JOSEPH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 
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dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012591-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

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

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

1012591-75.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. DEFIRO o pedido aviado no 

movimento 26472392. Expeça-se Carta Precatória para a comarca de 

Rondonópolis/MT, para oitiva da testemunha José Antônio Duarte. 

Outrossim, sobre o pedido de designação de audiência de conciliação, 

apresentado pela requerida Transportadora Bortolli Ltda, antes de 

determinar o agendamento da solenidade, ouçam-se os demais litigantes, 

para que manifestem interesse na composição amigável, no prazo de 

05(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001465-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, onde a parte autora requerer a gratuidade da justiça, alegando 

falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 

Estando o feito instruído com os documentos indispensáveis preenchendo 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001749-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BENTO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, O pedido de Alvará para levantamento de valores depositados 

em conta bancária de pessoa já falecida, de acordo com a Resolução nº 

004/2014 – CGJ-MT, é matéria de competência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a redistribuição 

do presente feito, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se os 

requerentes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013514-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013514-33.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Nos termos do artigo 477, 

§2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, subscritor do laudo (id. 24322553), 

para no prazo de 10 (dez) dias, complementar o laudo pericial com os 

esclarecimentos formulados pela parte Requerente no id. 24851922. 

Estando nos autos, as informações complementares prestadas pelo 

expert, digam as partes em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ZANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C DANO MORAL, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 
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dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001896-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos para DECISÃO do pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000946-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE LOUREIRO DE MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000946-82.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Tendo vista a irresignação 

da parte Requerente manifestada no id.n. 26022168, quanto a divergência 

entre a lesão indicada na petição inicial (estrutura torácica) e àquela 

constatada no laudo pericial (estrutura torácica), nos termos do § 2º do 

artigo 477 do CPC, INTIME-SE o expert subscritor do laudo juntado no id.n. 

25329233, para prestar os esclarecimentos que entender necessários, ou 

ainda, complementar o trabalho, se for o caso, no prazo de 10(dez) dias. 

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 

05(cinco) dias, e, após, voltem os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001140-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENAI OLEGARIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001140-48.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

pretende garantir a eficácia de prova pericial no veículo objeto da ação de 

conhecimento, em tramite neste juízo (Pje nº1041870-38.2018.8.11.0041), 

em que a parte Ré objetiva ser indenizada, por supostos vícios redibitórios 

no veículo adquirido junto a parte Autora. Contudo, observo que a 

Requerente atribuiu a esta causa, valor de alçada, quando na verdade 

objetiva desconstituir o direito da Ré, em relação ao negócio jurídico 

realizado com valor certo e determinado. Aliado a isso, as indenizações 

também estão delimitadas na ação de conhecimento, havendo efetivo 

interesse econômico sobre o objeto desta causa, portanto impróprio 

atribuir ao feito mero valor de alçada. Assim, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, ADEQUAR o valor da causa, nos termos do artigo 292, 

inciso II da Lei Processual, sob pena de correção de ofício pelo juízo. No 

mesmo prazo, deverá comprovar a complementação das custas 

processuais juntadas no Id.27923513, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001785-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DIEGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001923-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

20 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055265-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FAZION JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido inicial, a fim 

de demonstrar a alegada falta de recursos financeiros para custear o 

processo, deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme relata a 

certidão lançado no Id 28051163. No caso, a parte requerente deixou de 

informar na peça inicial sua qualificação profissional, e mesmo sendo 

oportunizada, deixou de fazer prova nos autos da alegada carência 

financeira. Dessa forma, não havendo demonstração nos autos de que o 

pagamento das custas processuais trará algum prejuízo ao sustento do 

requerente ou de sua família, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se a 

parte requerente pela segunda vez, por seu procurador, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando nos autos 

a Guia de custas de distribuição acompanhada do comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se, que a 

emissão de Guia de Distribuição para recolhimento das custas dos 

processos que tramitam no PJE/MT, encontra-se disponível no site e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055500-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RIBEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que aguarda emenda do pedido, com a comprovação 

do recolhimento das custas de distribuição. No caso, a parte requerente 

anexa nos autos um comprovante de depósito (Id 28133061), que se 

presume, se tratar do recolhimento das custas do presente feito, todavia, 

não há como saber se o valor recolhido corresponde com o valor atribuído 

a causa, posto que o COMPROVANTE DE PAGAMENTO VEIO 

DESACOMPANHADO DA NECESSÁRIA GUIA DE RECOLHIMENTO emitida 

pelo Tribunal de Justiça/MT, conforme dispõe o Provimento 

22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016. Dessa forma, não havendo como 

conferir o recolhimento das custas, pela segunda vez intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas de distribuição, 

para conferencia do recolhimento, e posterior prosseguimento do feito, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 290 do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055176-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido inicial, a fim 

de demonstrar a alegada falta de recursos financeiros para custear o 

processo, deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme relata a 

certidão lançado no Id 28050380. No caso, a parte requerente TRATA-SE 

DE PROFISSIONAL AUTONOMO, e mesmo sendo oportunizadO, deixou de 

fazer prova nos autos da alegada carência financeira. Dessa forma, não 

havendo demonstração nos autos de que o pagamento das custas 

processuais trará algum prejuízo ao sustento do requerente ou de sua 

família, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se pela segunda vez, a 

parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando nos autos a Guia de 

custas de distribuição acompanhada do comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base 

no que dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia 

de Distribuição para recolhimento das custas dos processos que tramitam 

no PJE/MT, encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 

de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061504-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (REQUERIDO)

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem 

aos autos comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo 

o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, recebo o pedido formulado no Id 27824651, para emenda do 

pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende eletronicamente, data para realização 

de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se da audiência a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052540-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte requerente compelida a emendar o 

pedido inicial, a fim de demonstrar a alegada falta de recursos financeiros 

para custear o processo, deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

conforme relata a certidão lançado no Id 28049553. No caso, a parte 

requerente TRATA-SE DE PROFISSIONAL AUTONOMO, e mesmo sendo 

oportunizada, deixou de fazer prova nos autos da alegada carência 

financeira. Dessa forma, não havendo demonstração nos autos de que o 

pagamento das custas processuais trará algum prejuízo ao sustento do 

requerente ou de sua família, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se 

pela segunda vez, a parte requerente, por seu procurador, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando nos 

autos a Guia de recolhimento da custas de distribuição, acompanhada do 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC. 

Consigne-se, que a emissão de Guia de Distribuição para recolhimento das 

custas dos processos que tramitam no PJE/MT, encontra-se disponível no 

site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059429-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAR TRES HANGAR AVIOES REV RECUP E REV MAT AERONAUT LTD - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIO NOGUEIRA CUNHA (REU)

JOSE APOENA SOARES MEIRELES (REU)

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem 

aos autos comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo 

o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, recebo o pedido formulado no Id 28018350, para emenda do 

pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende eletronicamente, data para realização 

de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se da audiência a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055453-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MENDONCA ESTADULHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT0015456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte requerente vem aos autos comprovar o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos autos, recebo o 

pedido formulado no Id 26699838, para emenda do pedido inicial. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria 

que agende eletronicamente, data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se da audiência a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049313-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a requerente vem aos autos emendar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Sanada a pendência estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado nos Id 26568098, para emenda 

da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se da audiência a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054496-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a requerente vem aos autos emendar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Sanada a pendência estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado nos Id 26538273, para emenda 

da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se da audiência a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000843-46.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Nos termos do artigo 437,§ 1º do CPC, INTIME-SE a parte Requerida para 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a petição juntada pela 

Requerente no id. 26465586. Após, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054650-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANNA CAMILA MARTINS AMORIM (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem 

aos autos comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo 

o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, recebo o pedido formulado no Id 26611090, para emenda do 

pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende eletronicamente, data para realização 

de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se da audiência a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058939-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. N. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a parte 

requerente menor representada por sua genitora, vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, não havendo pendência a ser regularizada, recebo o 

pedido formulado no Id 27518327, para emenda do pedido inicial. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria 

que agende eletronicamente, data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se da audiência a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 

de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049362-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a requerente vem aos autos emendar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Sanada a pendência estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado nos Id 26568098, para emenda 

da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida,consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil. Intime-se da audiência a parte requerente 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as 

partes que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e 

que a ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 

Ressaltando, que estas poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044933-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVILLEN OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1044933-08.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar ao feito a 

comprovação do pagamento da condenação, tendo vista que a Guia de 

Recolhimento juntada no id. 27860753, por si só não demonstra o efetivo 

pagamento. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053874-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistencia de Débito c/c 

Pedido de Indenização por Danos Morais, onde a parte requerente 

compelida a emendar o pedido inicial, a fim de demonstrar a alegada falta 

de recursos financeiros para custear o processo, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme relata a certidão lançado no Id 

28049562. No caso, a parte requerente deixa de informar no pedido sua 

qualificação profissional, e mesmo sendo oportunizada, deixou de fazer 

prova nos autos da alegada carência financeira. Dessa forma, não 

havendo demonstração nos autos de que o pagamento das custas 

processuais trará algum prejuízo ao sustento do requerente ou de sua 

família, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se pela segunda vez, a 

parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando nos autos a Guia de 

custas de distribuição acompanhada do comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base 

no que dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia 

de Distribuição para recolhimento das custas dos processos que tramitam 

no PJE/MT, encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 

de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049169-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a requerente vem aos autos emendar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Sanada a pendência estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado nos Id 26350093, para emenda 

da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida,consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil. Intime-se da audiência a parte requerente 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as 

partes que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e 

que a ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. 

Ressaltando, que estas poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013693-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 23/10/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013514-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1015199-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON BOSCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

proceder à retirada da certidão de nascimento, juntada no ID.28212935, no 

balcão desta secretaria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044933-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVILLEN OLIVEIRA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2019, às 11:12 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045953-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOPO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046884-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ROCHA DE MORAIS (AUTOR(A))

L. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049637-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013834-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714-O (ADVOGADO(A))

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARLINDA CANDIDA BONUTTI (REU)

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI (REU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 28217983 e ID 

28217988.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014974-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVACILDO JOSE DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 28218652.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052890-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017079-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA (EXECUTADO)

JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 28219100.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773075 Nr: 26205-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCRAM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIOMARA PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Código nº 773075

VISTOS,

Os Embargos do devedor em apenso (código n. 1265913) foram julgados 

improcedentes nesta data.

INTIME-SE a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

planilha atualizada do débito e requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 21 de Março de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16219 Nr: 13411-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCY MARIA GERALDA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 (...)Após a expedição do ofício e certidão supra listados, caso a parte 

exequente não apresente requerimentos no prazo de 05(cinco) dias, 

desde já, suspendo esta execução por 01(um) ano, com fulcro no artigo 

921, inciso III, §1º, do CPC.Alerto, todavia, que caso já tenha sido realizada 

busca via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e outros), 

não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a 

parte Exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.Fica desde já cientificada a parte Exequente de que a 

contagem do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, 

do CPC, tem início automaticamente a partir do término da 

suspensão/paralisação do processo, pelo prazo que trata o §1º do 
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referido artigo, cujo transcurso deverá ser aguardado em arquivo. Nos 

termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo 

de prescrição da ação”. Portanto, in casu, o prazo da prescrição 

intercorrente é de 05(cinco) anos (artigo 206, § 5º, I, do CC).Alcançado tal 

lapso, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 dias 

(art. 921, § 5º, CPC). Nada sendo requerido, voltem-me os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 10 de janeiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1370094 Nr: 2007-92.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA E PERGER INDUSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE TAQUES LEITE - 

OAB:10986

 Código: 1370094

 Vistos, etc.

Em face da adoção da audiência de tentativa de conciliação obrigatória 

(CPC, artigo 3º, §2º e artigo 334), visando a solução do conflito, e ainda, 

considerando que os operadores de direito não devem medir esforços em 

prol da composição amigável do litígio; por fim, tendo em vista que a 

conciliação pode ser estimulada inclusive no curso do processo (artigo 3º, 

§3º, CPC), e ainda, tendo em mira a busca pela solução do conflito, 

DESIGNO o dia 03/MARÇO/2020 às 15h40, para AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, visando por fim a esta demanda.

Não resultando frutífera a solenidade, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354875 Nr: 25324-08.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PESSOAS 

NATURAIS DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCYARA DE ALBUQUERQUE NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:9021-MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Código: 354875

 Vistos, etc.

Intime-se a perita nomeada nestes autos, de preferência via telefone, 

certificando a ocorrência nos autos, para que agende novamente dia e 

hora para início dos trabalhos pericias, cientificando-a de que deverá 

apresentar o laudo, 30 (trinta) dias a contar da data do início dos 

trabalhos.

 Estando a data da perícia agendada, intimem-se as partes (VIA DJE, ou 

seja, via de seus advogados) da data designada, igualmente certificando a 

ocorrência nos autos. Em caso de não comparecimento das partes e/ou 

de seus assistentes, compete a expert a conclusão dos trabalhos a ela 

incumbidos, independentemente da presença dos litigantes na instalação 

dos trabalhos.

Após a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

em 15(quinze) dias.

Concluído os trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, voltem-me os autos conclusos para sentença, considerando 

que o feito em apenso pertence a Meta2.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1155857 Nr: 34282-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA, 

DANILO ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7.481-B/MT, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908

 Código: 1155857

Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls.257, DESTITUO o profissional nomeado 

as fls. 255, para em seu lugar NOMEAR a Empresa Forense Lab Pericias - 

especialista em perícias técnicas judiciais, podendo ser encontrada na 

Rua Leonides de Carvalho, nº 111 - Coxipó da Ponte, Cuiabá - MT, 

78048-350 - Telefone: (65) 98112-2338, E-mail: contato@forenselab.com, 

para realizar perícia descrita na decisão de folhas 217/218, independente 

de compromisso, sob a fé de seu grau.

No que tange aos honorários periciais, a referida verba foi fixada na 

decisão de fls. 217/218. No entanto, o valor se revela defasado em face 

do longo tempo decorrido desde o arbitramento.

Ademais, este processo está inserido na Meta2, razão pela qual reputo 

necessário rever a referida verba.

Quanto ao tema, é cediço que, em face da ausência de critérios objetivos 

para a fixação de honorários periciais, o julgador deve considerar a 

complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido 

para a sua execução e o valor da causa, tudo em atenção aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a remuneração do 

profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele 

realizado.

Nesse contexto, FIXO os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).

 Intime-se a Empresa Forense Lab, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se aceita o encargo e os honorários periciais fixados.

Em caso positivo, cumpra-se integralmente as decisões de fls. 217/218 e 

fls. 255. Se houver recusa, voltem-me os autos conclusos para nomeação 

de outro perito ou empresa especializada em perícias.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103720 Nr: 11994-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, TÂNIA MARIA 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHERIDEL - 

OAB:7504, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, STEFÂNIA LEANDRO 

RUWER - OAB:17921

 Código: 1103720

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, o julgamento antecipado 

da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, bem como 

aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, intime-se a parte requerida, para em 15(quinze) dias, querendo, 

especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Consigno que a parte Autora já se manifestou as fls. 377/381 a esse 

respeito.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 
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interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1047772 Nr: 45300-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRALANNES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1047772

Vistos, etc.

A priori, invocando o princípio da celeridade, determino a expedição de 

ofício ao Serasa para inclusão do nome da parte executada naquele 

cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito perseguido nesta 

execução, caso ainda não tenha sido adotada tal providência.

 Após a expedição do ofício supra, considerando a inércia da parte 

exequente, desde já, suspendo esta execução por 01(um) ano, com fulcro 

no artigo 921, inciso III, §1º, do CPC.

Consigno a parte exequente que caso já tenha sido realizada busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e outros), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

Exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo, cujo transcurso 

deverá ser aguardado em arquivo.

 Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo 

prazo de prescrição da ação”. Portanto, in casu, o prazo da prescrição 

intercorrente é de 03(três) anos (artigo 206,§3º, VIII, do Código Civil e 

artigo 18 da lei nº 5.474/1968), previsto para o exercício da pretensão 

executiva.

Alcançado tal lapso, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 dias (art. 921, § 5º, CPC).

 Nada sendo requerido, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 839043 Nr: 43575-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ALMANARA LTDA - EPP, MOHAMAD HUSSEIN 

HALLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHELP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

SISTEMAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:13.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 839043

Vistos, etc.

A priori, invocando o princípio da celeridade, determino a expedição de 

ofício ao Serasa para inclusão do nome da parte executada naquele 

cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito perseguido nesta 

execução, caso ainda não tenha sido adotada tal providência.

 Outrossim, pretende a exequente a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa executada, ao argumento de que a devedora não 

detém qualquer patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, os sócios da pessoa jurídica devem ser 

previamente citados para manifestar a respeito do pleito de 

despersonalização, razão pela qual instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada (via correio), LUIZ ANDRÉ 

TAKEUTI e MURILO RODRIGUES GRANADO, nos endereços de fls. 125, 

para manifestação acerca do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10970 Nr: 10959-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanyr Benedita Soares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:22.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Código: 10970

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls. 445/446.

 Contudo, antes de determinar a lavratura do Auto de Penhora, intime-se a 

executada para que apresente a certidão atualizada do imóvel oferecido 

em penhora, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 783634 Nr: 37372-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE CENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.667/MT, LORENA MARIA DE NORONHA - OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, GABRIEL ADORNO LOPES - OAB:14.308/MT, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 Código: 783634

Vistos, etc.

Primeiramente, intime-se o Banco Executado para que apresente as guias 

de depósito juntadas as fls. 234 que sejam legíveis.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 296/297, com a 

renovação do expediente à Conta Única/TJMT e posterior remessa dos 

autos ao Contador Judicial.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337936 Nr: 8683-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFSC, LOSC, ELIZETE SPINOSA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA-ME, 

IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A, NOBRE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT, RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO - OAB:10930
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, GYORDANO REINERS BRITO ALMIRA - 

OAB:235740/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, MARIA 

EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12.454/MT

 Código: 337936

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 6º, caput, c/c, § 4º da Lei 11.101/2005, SUSPENDO a 

presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

EXPEÇAM-SE CERTIDÕES DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE 

PARA HABILITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADA 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A), bem como nos autos DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EXECUTADA TRANSRUELIS TRANSPORTES 

LTDA-ME).

No que tange aos valores para as certidões dirigidas às habilitações na 

Liquidação Extrajudicial (Nobre Seguradora), os valores já foram indicados 

na decisão de fls. 781/782.

Quanto aos valores para as certidões de crédito relativas à Recuperação 

Judicial da executada Transruelis, intimem-se os exequentes para a 

indicação dos valores em execução, devendo observar o valor original da 

condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros 

aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no 

comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários 

advocatícios e a data do trânsito em julgado. Fixo o prazo de 15(quinze) 

dias.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte exequente para 

noticiar se houve ou não a novação de seu crédito, para posterior 

extinção desta execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450722 Nr: 23239-78.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA LAIS AMORIM DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código:450722

Vistos, etc.

Primeiramente, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 214, na qual o 

pedido de inserção do nome da devedora no Serasa já foi deferido.

Outrossim, à vista do pedido de fls. 215/218, DEFIRO a penhora de 50% 

(cinquenta por cento) do bem imóvel de propriedade da devedora, descrito 

na certidão de fls. 222/225.

Lavre-se o Termo de penhora de 50% do bem imóvel de matrícula nº 

75.618, 5º Serviço Notarial e Registral da Capital, cabendo ao exequente a 

averbação da penhora mediante a apresentação do Termo na respectiva 

serventia registral (CPC, artigo 844) comprovando-se nos autos o registro.

A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a devedora acerca 

da penhora, via correio (art. 841,§2º, do CPC).

Intime-se também da penhora o cônjuge da executada, via correio, nos 

termos do artigo 842 do CPC.

Antes de proceder com a avaliação do imóvel, oficie-se a credora 

fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Habitação, para que informe a 

este juízo, em 15 (quinze) dias, o saldo devedor do contrato descrito na 

Certidão de fls. 222/225, cuja cópia deve acompanhar o expediente, assim 

como desta decisão.

Outrossim, advirta-a que, antes de proceder com a baixa do gravame, com 

base na boa-fé objetiva, comunique a este juízo a quitação do 

financiamento.

 Com a resposta nos autos, manifeste-se o exequente, no prazo de 

05(cinco) dias.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 315969 Nr: 19965-14.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZIA PAULA ABRANTES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS SYSTEM LTDA, INTRA S/A - CORRETORA 

DE CÂMBIO E VALORES, MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO EDUARDO BARRELA - 

OAB:238.866/SP, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT, ROSANA 

DE SEABRA - OAB:98996/SP

 Código: 315969

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada TDS SYSTEM LTDA, ao argumento de que a devedora 

não detém qualquer patrimônio para saldar a presente execução, tendo 

sido extinta perante a Junta comercial do Estado, conforme demonstrou 

com os documentos que anexou ao seu pedido.

Nos termos do artigo 135 do CPC, os sócios da pessoa jurídica devem ser 

previamente citados para manifestar a respeito do pleito de 

despersonalização, razão pela qual instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Cite-se o sócio da empresa executada, ANNIBAL MOLINA NERTO, no 

endereço de fls. 1.282, para manifestação acerca do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209322 Nr: 19989-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, LIA DE LARA 

PINTO TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO REICHE - OAB:18.868, 

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - OAB:25116/O

 Código: 209322

Vistos, etc.

Anote-se a alteração da representação processual dos executados.

Após, intime-se o exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito, bem como para que se manifeste a respeito da 

petição de fls. 277/283, no prazo de 05(cinco) dias, voltando-me os autos 

conclusos para decisão.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 799256 Nr: 5675-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, CLÓVIS KRZYZANSKI, ILDA 

ONESCO COSTA, CLAUDETE LUIZA KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22135-B
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 Ante o exposto, DESTITUO a empresa constituída as fls. 407, para em seu 

lugar nomear como perito do juízo, GABRIEL LIBARDI DE SOUZA, CREA 

1201112758-5, Engenheiro Civil, Membro do IBAPE, o qual pode ser 

encontrado no endereço: Rua São Domingos, nº 140, Bairro Alvorada, 

Cuiabá/MT, telefones: 3641-3551/9905-9407/9288-8782, para realizar a 

AVALIAÇÃO do imóvel determinada nestes autos, o qual cumprirá o 

encargo independentemente de compromisso, sob a fé de seu grau, para 

apresentação de laudo, em 15(quinze) dias, após início dos 

trabalhos.Intime-se o profissional acima nomeado para no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se aceita o encargo, e em caso positivo, apresentar 

sua proposta de honorários, condizente com o trabalho a ser 

desempenhado.Após, ouçam-se as partes, em igual prazo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 14 de janeiro de 2020. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874186 Nr: 12788-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255/PE, VANILDA CULCA CORREIA - 

OAB:22239/O, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23167/A

 Código: 874186

Vistos, etc.

Infere-se da decisão de fls. 259/260 a determinação de suspensão desta 

execução, em razão de estar a empresa executada em recuperação 

judicial, bem como a proibição de levantamento do valor penhorado nesta 

demanda por qualquer das partes, até que seja esclarecido pelo Juízo 

Universal a destinação do referido valor, razão pela qual deixo de analisar 

o pleito de fls. 286/290 .

 Outrossim, reitere-se o expediente de fls. 308 e aguarde-se o decurso do 

prazo da suspensão.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710124 Nr: 3053-97.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. L., IRACY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

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

OAB:6066 MT, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11608

 Código: 710124

Vistos, etc.

Em se tratando de prazo comum, comprovada a indevida retirada dos 

autos da Secretaria deste Juízo por uma das partes executadas, 

RESTITUO o prazo assinalado na decisão de fls. 527, à executada 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

que fluirá a partir da publicação desta decisão.

Por fim, em face da manifestação da executada EXPRESSO NS 

TRANSPORTES LTDA, intime-se a parte exequente para manifestar-se 

sobre a oferta de bens em penhora, bem como se tem interesse na 

composição amigável, visando a designação de audiência de conciliação 

pelo Juízo, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735500 Nr: 31855-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ANTONIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Código: 735500

Vistos, etc.

Compulsando esta execução de título judicial, constata-se que a 

executada foi citada via edital, razão pela qual a sua intimação para 

pagamento do débito deve se efetivar também por meio de edital, de 

acordo com a redação do artigo 513, §2º, inciso IV, do CPC.

Deste modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade, expeça-se o 

competente edital de intimação com prazo de 20 dias, para intimação da 

executada para pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento), além dos honorários 

advocatícios relativos a esta fase, em idêntico percentual.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da executada, INTIME-SE a 

exequente para que no prazo de 05(cinco) dias apresente o 

demonstrativo atualizado do débito, a fim de que o Juízo promova 

pesquisas de patrimônio dos devedores via Bacenjud e Renajud.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952819 Nr: 1402-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMC COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, ROQUE 

FRIEDRICH TERNES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Código: 952819

Vistos, etc.

A priori, registro que a secretaria deste Juízo não cumpriu integralmente a 

decisão de fls. 159.

O pedido de devolução de prazo acostado as fls. 166 resta prejudicado 

em face da manifestação de fls. 167.

Considerando o caráter alimentar da verba honorária, bem ainda, o fato de 

a execução de sentença relativa a verba de sucumbência (fls. 154) ter 

sido aviada antes de aportar aos autos o arresto do valor depositado pelo 

autor a título de caução, DEFIRO o pedido de fls. 167, autorizando o 

levantamento do valor dos honorários devidos ao exequente Ricardo 

Batista Damásio, do valor existente nos autos (fls. 116). Frise-se que não 

houve oposição do devedor (fls. 162).

Outrossim, considerando o arresto realizado no rosto dos autos, em 

desfavor do exequente, INDEFIRO o pedido de levantamento do restante 

do valor depositado a título de caução em favor do exequente (fls. 162).

 O valor remanescente do depósito existente neste processo deverá ser 

disponibilizado para vinculação aos autos do processo de código 391707, 

em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, 

considerando o arresto no rosto destes autos. Às providências.

Por fim, após cumpridas todas as determinações supra elencadas, em 

face da ausência de interesse do exequente em promover a execução do 

julgado em desfavor da executada SMC COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA, 

manifestem os litigantes se ainda tem algum interesse processual neste 

processo, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimem-se e cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910919 Nr: 37436-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCELINA EXPEDITA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCELINO AMARO DA CRUZ, 

JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1218910 Nr: 11104-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMANUEL DE ARAÚJO, NILZA RIBEIRO DE ARAÚJO, 

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, DJALMA JOSÉ ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, JOSE 

CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.092/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - OAB:11247, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, VIVIANA 

KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - OAB:11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146212 Nr: 30052-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR ROQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da condenação. Conforme petição de 

folhas 110-114

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1265112 Nr: 26071-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR, e por consequência 

determino o regular processamento do processo de execução em apenso 

(código nº 428101).Pelo princípio da sucumbência, CONDENO o 

Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da execução, nos termos do §2º 

do art. 85 do CPC.Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem 

a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de Janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778160 Nr: 31555-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.M. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 Certifico que decorreu o prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação via DJE nº 10624 publicado no dia 25/11/2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704223 Nr: 38905-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO CESAR 

BORGES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE OLIVEIRA, AILTON CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 Código do Processo nº 704223

Vistos,

 Trata-se de processo extinto pela sentença homologatória de folhas 302, 

onde a parte exequente vem aos autos informar o cumprimento integral do 

acordo (fls. 277).

A parte executada em manifestação vem requerer as baixas das 

penhoras averbadas nos prontuários de dois veículos de sua propriedade, 

via Renajud.

 Posto isso, ante a informação do cumprimento do acordo, defiro o pedido 

formulado pela parte executada as folhas 305/306, determino que se 

proceda no Detran, via Renajud, as baixas das restrições registradas (fls. 

284/285), nos prontuários dos veículos pertencentes a parte executada, 

conforme requerido.

Efetuada a baixa das restrições, junte-se nos autos relatório do Renajud, 

comprovando a remoção da restrição.

Intimem-se as partes, a seguir, retornem os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 428101 Nr: 9993-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Código nº 428101

VISTOS,
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Os Embargos do devedor em apenso (código n. 1265112) foram julgados 

improcedentes nesta data.

INTIME-SE a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

planilha atualizada do débito e requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444271 Nr: 19441-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLYN SACAL RODRIGUES GONÇALVES, 

YURI RONDON ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:OAB/MT 

7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12829 Nr: 6241-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, JULIENE ARIANE MOREIRA DE SOUZA - OAB:15335, 

Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 Código do Processo nº 12829

Vistos,

 Trata-se de processo de Execução de Titulo Extrajudicial, com penhora de 

imóvel efetivada nos autos as folhas 149, que aguarda avaliação e 

praceamento do imóvel, onde a carta precatória expedida as folhas 465, 

objetivando avaliação, praceamento e demais atos executórios, foi 

devolvida sem cumprimento, por falta de recolhimento das custas 

processuais.

A parte exequente em manifestação vem aos autos anexar a guia de 

recolhimento das custas de distribuição da precatória expedida (fls. 

476/477), requerendo no feito, o prazo de trinta dias, para averbação da 

penhora no cartório imobiliário, para posterior desentranhamento e 

cumprimento da precatória expedida as folhas 465.

Posto isso, não havendo nos autos informação do registro da penhora no 

ofício imobiliário, defiro o prazo requerido pelo exequente, de trinta dias.

Expeça-se, certidão para registro da constrição, cabendo a parte 

exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de 

mandado judicial (art. 844, do CPC).

Decorrido o prazo, diga o exequente em cinco dias e voltem-me os autos 

concluso.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 224665 Nr: 37400-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PRADO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425/MT, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1.760/MT

 Código do Processo nº 224665

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

exequente vem aos autos requerer a suspensão do feito pelo prazo de 12 

(doze) meses.

No caso, a parte exequente alega que não obteve êxito em localizar bens 

em nome da parte executada, vindo requerer a suspensão do feito (fls. 

522).

Nos casos em que o Executado não possuir bens penhoráveis o processo 

deverá ser suspenso tão somente pelo prazo de 01 (um) ano, passando a 

partir daí fluir automaticamente a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, §4º do CPC.

É importante ressaltar que o arquivamento do processo não pode perdurar 

“ad eternum”, sob pena de violação da garantia constitucional da duração 

razoável do processo, dos meios que garantam a celeridade na tramitação 

deste (C.F. art. 5º, LXXXVII), e subverter a regra atinente à prescrição.

Sob este enfoque, reforço que a contagem do prazo prescricional tem 

início automaticamente a partir da fluência do prazo de 01 (um) ano da 

decisão que determina o arquivamento do feito (CPC, artigo 921,§4º) 

salientando ainda que manifestações genéricas, como pedidos de 

desarquivamento ou reiterações de buscas de bens, não ensejam a 

interrupção da prescrição, tendo em vista que não constituem causa 

interruptiva, observado que o rol do artigo 202 do Código Civil não 

comporta interpretação extensiva.

Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de 

Competência, afetado no Resp nº1.604.412/SC, de relatoria do Eminente 

Ministro Marco Aurélio Belizze, pacificou entendimento de não ser 

necessária a intimação prévia do credor para fluência do prazo 

prescricional, o qual, frise-se, é precedente de observância obrigatória 

pelos juízes e órgãos fracionários, conforme estabelece o art. 927, III, do 

CPC.

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 921, §§1º e 2º do CPC, defiro o 

pedido formulado pela parte exequente as folhas 522, e DETERMINO a 

SUSPENSÃO do presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por TÃO 

SOMENTE 01 (UM) ANO, ficando também suspenso o PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Para fins de regularização do acervo dos processos pendentes de “baixa 

definitiva” (ofício circular n.36/2019-CCGJ), e, em consonância ao 

Provimento n. 84/2014-CGJ-MT deverá o processo AGUARDAR em 

ARQUIVO (código de lançamento no Apolo 10228) o transcurso do prazo 

da prescrição intercorrente.

Consigno à parte Exequente que findo o prazo e não havendo qualquer 

manifestação que resulte na efetiva penhora de bens, a contagem do 

prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, tem início 

automaticamente.

Caso postulado, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO/PROTESTO, nos 

termos do artigo 517 do CPC, observando-se também o disposto no artigo 

4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, devendo constar na respectiva 

certidão a data do trânsito em julgado da sentença constitutiva do crédito 

exequendo, cuja cópia deverá ser juntada nestes autos.

Registro que não serão admitidos pedidos de reiteração de busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e outros), sem que a 

parte Exequente demonstre a modificação da situação econômica do 

executado, cujo pedido de retomada da execução deverá ser feito por 

meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e 

outros documentos de que disponha, independente de novo recolhimento 

de custas, nos termos da parte final do §2º do artigo 921 e do artigo 8º do 

Provimento n. 84/2014-CGJ-MT.

Preclusa a via recursal, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento dos autos, 

sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor até a 

efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. 

do Provimento 84/2014-CGJ).

Publique-se.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728093 Nr: 24003-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO BRITO HAAS, 

JANE MARINAIDE RIBEIRO COSTA BOTELHO, CARLA MARIA COSTA 

BOTELHO, JOSÉ ROBERTO MONTEIRO BOTELHO, LEONARDO MONTEIRO 

BOTELHO, ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso do prazo para manifestações referentes as citações 

defls. 326/331. no ensejo, procedo a intimação da parte autora para, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172829 Nr: 41225-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON GONÇALVES ALCANTARA, ROSILMA DA 

SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESARENKO - 

OAB:MT 3921

 intimem-se as partes para em 15(quinze) dias, querendo, especificarem 

quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que 

pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, 

pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 436712 Nr: 14967-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHT COMBUSTÍVEL E TRANSPORTES LTDA, 

ANILTON PEREIRA GOMIDE, JOSÉ AUGUSTO COSTA, MARIA APARECIDA 

GOMIDE, LENIZE ADORNO COSTA, WELLINGTON MARTINS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:OAB/MT 11.443, 

EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, ÍRIA MARIA 

DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, JOILISMAYRA FERNANDES 

GOMES - OAB:25764/O, KÉSIA JULLIN SOUZA ARRAUDA - 

OAB:19800/O, MARIANA SASSO - OAB:15960/O, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B, Renato Castrillon Lopez Neto - OAB:20913

 Código do Processo nº 436712

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença onde a parte 

executada dando cumprimento a decisão que julgou a impugnação ao 

cumprimento de sentença as folhas 248/249, vem aos autos apresentar a 

planilha de cálculo atualizado da dívida, requerendo o prosseguimento do 

feito

Posto isso, considerando o teor do acórdão de folhas 266/274, que 

manteve inalterada a sentença na corte superior, defiro o pedido 

formulado as folhas 256, intime-se a parte executada, por seu patrono, via 

DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o pagamento 

da condenação, devidamente atualizado, sob pena de execução forçada.

 Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

para atualizar o cálculo e indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725267 Nr: 20985-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA, DEBORA RAMOS DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - OAB:, 

JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Código do Processo nº 725267

Vistos,

 Trata-se de processo de execução, onde a exequente não logrou êxito 

em localizar bens pertencentes aos executados, vindo nos autos requerer 

a intimação dos executados para que indique nos autos bens à penhora.

Posto isso, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 126, 

intimem-se as partes executadas, por seu procurador constituído nos 

autos, vis DJE, e por edital, para no prazo de 10 (dez) dias, indicarem nos 

autos bens sujeitos a penhora e o local onde possam ser localizados, 

atribuindo-lhes valores, sob pena de aplicação da sanção prevista no 

CPC.

Consigne-se que o não atendimento de tais providências o executado será 

apenado com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito 

exeqüendo, que será revertido em favor do exeqüente, exigível na própria 

execução, conforme estabelece o artigo 774, parágrafo Único, do CPC.

Decorrido o prazo, diga a parte exequente em cinco dias e voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949797 Nr: 60218-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FERNANDO DE SOUZA 

- OAB:188.483/SP, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - OAB:1853/RN, 

HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GYORDANO 

REINERS BRITO ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

60218-97.2014.811.0041, Protocolo 949797, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045953-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOPO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045953-97.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046884-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ROCHA DE MORAIS (AUTOR(A))

L. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1046884-03.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo 

autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049637-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1049637-30.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052890-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1052890-26.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001192-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (REQUERENTE)

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DA COSTA (INTERESSADO)

EDUARDO BARCAUI (INTERESSADO)

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI (INTERESSADO)

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA (INTERESSADO)

KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616-B 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001192-49.2017.8.11.0041. (P) 

REQUERENTE: MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO, ANTONIO OTAVIO 

PEIXOTO INTERESSADO: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO 

JOSE DA COSTA, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, 

EDUARDO BARCAUI, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, KARINA 

EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI VISTOS, Cuida-se de novos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no id. 26648101 em face da 

decisão proferida no id. 26375381, em que os Requeridos ELISABETH 

MARY AFFI DA COSTA e OUTROS objetivando sanar a omissão quanto ao 

pedido de compensação dos valores pagos pelos peticionantes a título de 

despesas com a conservação do imóvel matrícula n.97.985, em relação ao 

montante do preço do bem. Na mesma oportunidade, em atendimento ao 

disposto na parte final da decisão embargada, renovou a proposta de 

pagamento da cota parte dos requerentes no valor de R$ 242.000,00 

(duzentos e quarenta e dois mil reais), pugnando alternativamente em 

caso de discordância, seja o imóvel novamente praceado pelo preço de 

R$ 967.062,50 (novecentos e sessenta e sete mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Instado a manifestar, os Requerentes ANTONIO 

OTAVIO PEIXOTO e MARGARET OLÍVIA AFFI PEIXOTO apresentaram 

contrarrazões no id.27830548, tecendo considerações sobre a 

impossibilidade de atender o pedido dos Requeridos em razão da 

compensação dos valores referente aos anos de 2013 a 2014 já ter sido 

efetivada por ocasião da ação de prestação de contas e de exigir contas 

que tramitaram na Vara de Família e Sucessões (código n.867963 e 

117823). Ponderaram ainda quanto a aceitação da proposta dos 

Requeridos/Embargantes para o fim de ver encerrada a presente 

demanda. Consignaram quanto a necessidade do integral cumprimento da 

decisão de id.26375381 no que se refere a expedição do alvará de 

levantamento em seu favor. DECIDO Primeiramente, registro que na 

decisão proferida no id.19740499 já houve manifestação deste juízo 

quanto a impossibilidade de discussão nesta via acerca do reembolso dos 

pagamentos efetuados por qualquer dos condôminos anteriormente à 

propositura desta lide ou encontro de contas de tais valores. Da mesma 

forma, naquela decisão, ficou expressamente consignado que as 

questões relacionadas aos débitos de IPTU e demais despesas com a 

conservação do imóvel no interstício processual, por se tratarem de 

obrigação solidária entre os condôminos deverão ser reembolsadas 

mediante a dedução do valor oriundo da venda do imóvel. Sendo assim, 

considerando a anuência dos Requerentes ANTONIO OTAVIO PEIXOTO e 

MARGARET OLÍVIA AFFI PEIXOTO com o preço ofertado pelos Requeridos 

ELISABETH MARY AFFI DA COSTA e OUTROS (R$242.000,00), determino 

a intimação destes para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o depósito 

da referida importância EM CONTA JUDICIAL, para adjudicação da cota 

parte do imóvel. Com a juntada, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações com relação a extinção do feito. Determino ainda que os 

Requerentes informem nos autos os dados bancários completo do titular 

da conta corrente (nome completo e CPF) indicada na petição 

(id.17572154 e 27830548), para viabilizar a expedição dos ALVARÁS. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000644-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PACHECO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1000644-19.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

pretende garantir a eficácia de prova pericial no veículo objeto da ação de 

conhecimento, em tramite neste juízo (Pje nº1043675-26.2019.8.11.0041), 

em que a parte Ré objetiva ser indenizada, por supostos vícios redibitórios 

no veículo adquirido junto a parte Autora. Contudo, observo que a 

Requerente atribuiu a esta causa, valor de alçada, quando na verdade 

objetiva desconstituir o direito da Ré, em relação ao negócio jurídico 

realizado com valor certo e determinado. Aliado a isso, as indenizações 

também estão delimitadas na ação de conhecimento, havendo efetivo 

interesse econômico sobre o objeto desta causa, portanto impróprio 

atribuir ao feito mero valor de alçada. Assim, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, ADEQUAR o valor da causa, nos termos do artigo 292, 

inciso II da Lei Processual, sob pena de correção de ofício pelo juízo. No 

mesmo prazo, deverá comprovar a complementação das custas 

processuais juntadas no Id.27847317, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051159-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MORAIS LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051159-92.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013693-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013693-64.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GLEICE DE ANDRADE 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS E CIA, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/01/2019 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido ”traumatismo craniano”. Discorre a Autora 

em sua inicial pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita, a 

realização de audiência de conciliação e a perícia no mesmo dia, a citação 

do Requerido por meio de postal para oferecer resposta no prazo legal e a 

procedência condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros e correção monetária a partir da propositura da ação. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial proferido no id. 

19145772. Petição de habilitação nos autos no id. 19821045. A Requerida 

apresentou contestação id. 24223182 arguindo em preliminar, pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a ausência de resposta do pedido 

administrativo por falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

suscitou ainda a impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 
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falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Defendeu pela 

imprescindibilidade da produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente, sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT, e ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados entre o mínimo 10% (dez por cento) e o máximo 

20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pugnou ao final, pelo 

depoimento pessoal do autor a fim de constatar a outorga da procuração e 

verificar a real dinâmica do acidente. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 25338768. A parte Autora no id. 25410912, manifesta 

concordância com o exposto laudo pericial. Impugnação à contestação 

corroborada id. 25570593. Certidão de intimação para as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir (id. 27307009). A parte 

Autora (id. 27517946), manifestou que não há mais provas a serem 

produzidas. A parte Requerida no id. 27624021, manifestou Requerendo o 

depoimento pessoal da parte Autora e a realização de perícia médica. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Inicialmente consigno que o caso comporta julgamento antecipado 

uma vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o 

deslinde da causa, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 355 e 370 do 

Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, notadamente a realização de nova perícia, mesmo porque 

da juntada do laudo pericial realizado na Central de Conciliação, verifico 

que a parte Requerida se fez presente na referida audiência e também 

não formulou qualquer protesto com relação a essa “recusa” da parte 

Autora. Desta feita, Rejeito o pedido aviado pela parte Requerida no id. 

27624021. De proêmio, registro ser prescindível o depoimento pessoal da 

parte Autora, conquanto a controvérsia gira em torno da existência de 

debilidade permanente decorrente de acidente automobilístico, haja vista 

que a prova necessária circunscreve-se em pericial e documental, as 

quais já se encontram produzidas no caderno processual. DA PRELIMINAR 

- ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR – AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO 

PENDENTE Alega a parte Requerida que o pedido administrativo formulado 

pela parte Autora estaria em finalização regulatória do sinistro, e que por 

isso, inexiste interesse de agir na propositura da lide. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

infere-se dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. para a 

autorização de pagamento e comprovante de residência. Demais disso, 

cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a 

existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação 

judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA No que tange a 

preliminar arguida pela parte Requerida, não vejo razão pois, a parte 

Requerente corroborou em sua exordial que declara em que não encontra 

em condições financeiras de suportar o ônus processual, anexando ao 

pedido à declaração de hipossuficiência (id. 19124085), assinada de 

próprio punho se responsabilizando por suas informações, e que este 

pedido fora deferido no despacho de id. 19145772. Desta feita, não há 

que se acolher a preliminar suscitada. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise ao mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 19124473) e Boletim de 

Atendimento (id. 19124449), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 25338768, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de lesões neurológicas o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 25338768), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve com perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 
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GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar a 

Requerente GLEICE DE ANDRADE, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

08/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020701-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

LEONARDO PIO ARNUTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA COELHO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020701-92.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, Trata-se de TUTELA 

CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE formulada por EDGLEYTON 

BARBOSA DA SILVA e LEONARDO PIO ARNUTI em face de JOÃO 

BATISTA COELHO JÚNIOR, visando, em resumo, a concessão da tutela de 

urgência para fim de reintegração de posse de veículo automotor. Com o 

pedido inicial vieram documentos do id. 20150936/20151241 e id. 

20554237/20553958. Deferida a gratuidade da justiça e a tutela de 

urgência, com determinação de formulação do pedido principal no id. 

20690116 no prazo legal após a efetivação da tutela provisória. Efetivada 

a medida nos termos do id. 20858171, a parte Autora deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação do pedido principal, conforme certidão do 

id. 23981865. Vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

De início, imperioso ressaltar que a tutela cautelar em caráter antecedente 

tem o objetivo de preservar os efeitos úteis da tutela definitiva satisfativa, 

tendo como requisito a demonstração do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo que irá tratar do direito material almejado. Esse 

procedimento provisório é disciplinado pelos artigos 305 a 310 do CPC, 

sendo certo que nos termos do parágrafo único do artigo 307 do CPC, 

após a apresentação da contestação nos autos da cautelar antecedente, 

observar-se-á o procedimento comum. Isto é, o magistrado passará a 

adotar as providências preliminares, como a determinação para a 

especificação de provas, passando ao saneamento do processo e 

chegando à prolação da sentença com o julgamento da tutela cautelar 

final. Imperioso ressaltar que não se trata do seguimento do procedimento 

comum referente ao pedido principal, mas, sim, à pretensão cautelar. 

Quanto ao pedido principal, consistente no direito material perseguido pela 

parte autora, de modo que o §1º do artigo 308 do CPC prevê a 

possibilidade de formulação conjuntamente com o pedido da tutela, o que 

viabiliza o exame concomitante de ambos os pleitos, substancial e 

acautelatório. Contudo, se não apresentado de forma completa, o 

demandante pleitear o prazo legal para sua complementação e a cautelar 

for efetivada, o pedido principal terá de ser formulado no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de cessação da tutela concedida. É o que preveem 

os artigos 308 e 309 do CPC: Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido 

principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, 

caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o 

pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas 

custas processuais. § 1º O pedido principal pode ser formulado 

conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. § 2º A causa de pedir 

poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. § 3º 

Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a 

audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 , por seus 

advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. § 

4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado 

na forma do art. 335 . Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em 

caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo 

legal; II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; III - o juiz julgar 

improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o 

processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer 

motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o 

pedido, salvo sob novo fundamento. Logo, após a efetivação da tutela, 

caberia ao Requerente apresentar o pedido principal. Contudo, o 

Requerente deixou transcorrer injustificadamente in albis o prazo para o 

aditamento da inicial, impondo-se a extinção do processo sem resolução 

do mérito por evidente desinteresse processual, com o inarredável 

reconhecimento da cessação da eficácia da tutela concedida (artigo 309, 

inciso I do CPC). ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 309, inciso I 

e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC, DECLARO cessados os efeitos da 

tutela cautelar concedida no id. 20690116, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via 

recursal, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016571-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE FARIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIS PEDROSO DE SIQUEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS PJE nº 1016571-30.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, BERNADETE FARIAS RODRIGUES interpôs a presente AÇÃO DE 
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DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS, em desfavor de CELSO LUIS PEDROSO DE SIQUEIRA 

alegando em síntese, que firmaram contrato verbal de locação de 

residencial com prazo determinado de 06 (seis) meses, do imóvel situado 

na rua 05, Qd. 05, casa 13, bairro: Jardim Arueiras em Cuiabá – MT, sendo 

uma casa contendo as seguintes descrições; 01 quarto, sala, cozinha, 

w.c social, aérea de serviço coberta com tanque em funcionamento, 

murada e gradeada, cujo o valor mensal era no montante de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a ser pago todo o dia 10 (dez) de cada mês. Assevera 

a parte Requerente que restou estipulada a responsabilidade do Requerido 

além do pagamento de aluguel, ao pagamento das taxas de água, esgoto, 

luz, IPTU e manter o estado de conservação do imóvel. Discorre que o 

Requerido deixou de pagar os aluguéis referentes aos meses de 

janeiro/fevereiro/março/abril e maio de 2017, totalizando o montante de R$ 

2.594,28 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e oito 

centavos), e informa que em 12 de abril de 2017, notificou o Requerido 

solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, e até a 

presente data não desocupou o imóvel, obtempera que tentou solucionar 

amigavelmente, mas não obteve êxito. Enfatiza ainda que o Requerido não 

efetuou o pagamento da água que se encontra em atraso desde setembro 

de 2015, totalizando o montante de R$ 3.712,97 (três mil, setecentos e 

doze reais e noventa e sete centavos), conforme extrato anexado na 

exordial, em razão disso, o nome da Requerente se encontra nos órgãos 

de proteção ao crédito. Requer a concessão da tutela antecipada para 

compelir a parte Requerida desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze 

dias), ou prestar a caução, e a realização de audiência de conciliação, a 

citação do Requerido para apresentar resposta no prazo legal, a 

procedência da ação com o decreto de extinção do contrato de locação, e 

a condenação do Requerido ao pagamento dos débitos no valor de R$ 

6.307,25 (seis mil, trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos), a título 

de alugueres vencidos, as prerrogativas do artigo 323 do CPC, com 

relação aos débitos que vencerem no decorrer da demanda. Requereu 

ainda a condenação do Requerido a efetuar pagamentos dos aluguéis, 

energia e água, energia desde setembro de 2015, e IPTU 2015, 2016 e 

2017. Ao final, pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios a serem fixados por este juízo. 

Com a inicial vieram os documentos de id. 7361415/7361531. Despacho 

(id. 7363226), determinando a intimação da parte Autora para emendar a 

inicial. Petição de juntada no id. 7741720 de emenda a inicial conforme 

determinado. Na decisão de id. 7831356 foi deferido a liminar de despejo 

postulada. No id. 7949774/7950053, juntada do comprovante de 

pagamento do depósito da caução. Manifestação da parte Autora no id. 

8129604, informando que o Requerido desocupou o imóvel, requerendo a 

intimação do mesmo no novo endereço indicado. Despacho de id. 8711047 

determinando o cumprimento da decisão já lançada nos autos. Certidão 

negativa do Oficial de Justiça no id. 8790247. Despacho de id. 9022124, 

determinando a expedição de alvará para levantamento do valor 

caucionado nos autos. Ofício encaminhado via malote digital (id. 

9037113/9037136), solicitando a vinculação dos valores em anexos. 

Ofício juntado em resposta da conta única id. 9050215. Certidão de id. 

9050280 em que deixou de expedir conforme a resposta do ofício. 

Certidão negativa de intimação no id. 9071161. A parte Autora no id. 

9125872, manifesta requerendo a intimação do Requerido no endereço 

indicado nos autos. Mandado de citação e certidão positiva no id. 

9152234/9193214. Por sua vez, a parte Requerida embora citada (id. 

9193214), deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer defesa, 

consoante certidão lançada no id. 9636849. A parte Requerente no id. 

9641638, propugnou pela decretação da Revelia a Requerida e a 

procedência da ação. Malote digital da resposta da conta única no id. 

9819955. A parte Autora no id. 9824425, manifesta em não ter mais 

necessidade da expedição do alvará em favor da Requerente. Vieram os 

autos conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. O 

caso comporta julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária 

dilação probatória, nos termos do art. 355, II do CPC. Os documentos 

juntados aos autos bastam para a prolação de sentença. No mérito a ação 

deve ser julgada procedente, sobretudo porque em razão da revelia, 

presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial 

(artigo 344 do CPC). A presunção não é absoluta, mas no caso vertente, 

tratando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos documentos 

apresentados, não existem elementos para se formar convicção em 

contrário, sendo razoável o desfecho do feito nos moldes pretendidos 

pela parte Autora. A locação de imóvel urbano residencial regula-se pela 

Lei 8.245/91. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do 

locador para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5° da lei). Estabelece a lei 

supramencionada, em seu artigo 9º, inciso III, que a locação poderá ser 

desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais 

encargos. O artigo 23, inciso I, da citada Lei, preconiza que “o locatário é 

obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal 

ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato”. Registre-se que o ônus da prova 

é da parte Requerida, visando a demonstração dos fatos modificativos, 

impeditivos e extintivos do direito da parte Autora, com a simples 

apresentação dos recibos de pagamento ou outros documentos capazes 

de demonstrar a quitação dos valores cobrados. Assim, verifica-se que 

restou incontroverso o inadimplemento do Requerido com os aluguéis e 

demais encargos da locação devendo nesse ponto a presente ação ser 

julgada procedente. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 344 do CPC, 

decreto a revelia da parte ré e com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS para 

rescindir o contrato de locação havido entre as partes e CONDENAR a 

parte Requerida CELSO LUIS PEDROSO DE SIQUEIRA ao pagamento dos 

aluguéis e os encargos contratuais vencidos no valor de R$ 6.307,25 

(seis mil, trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos), e os 

eventualmente vencidos no decorrer da demanda (art. 323 do CPC) ATÉ A 

DATA DA EFETIVA DESOCUPACAO DO IMÓVEL (25/07/2017), acrescido 

dos consectários contratuais. Consigno que os valores deverão ser 

liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509,§2º e 

523 do CPC. Condeno ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85,§2º do CPC. Após o trânsito, manifeste-se o Autor, quanto à fase de 

cumprimento de sentença, na forma do art. 523 e seguintes do CPC. No 

silêncio, com as cautelas de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PEREIRA COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o autor na pessoa de seu advogado, para Impugnar contestação, 

dentro do prazo legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016068-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE JESUS BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 
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Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017921-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017921-19.2018.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO BORGES 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016091-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MODESTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016092-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 
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de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016183-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR TAVARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016183-93.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSSIMAR TAVARES DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016866-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016866-33.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCIA MARIA DO 

NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016034-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIELE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016015-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014209-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONEZIO TEODORO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022877-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022877-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROGERIO 

BARBOZA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Correição. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. Nº 9141607, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 

2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para audiência (art. 334 § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na 

tramitação, vez que os documentos médicos juntados não são hábeis a 

comprovar, por si só, debilidade profissional. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025578-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO BAUDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT16448-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025578-46.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RODOLFO BAUDUINO DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, comprovando sua condição de hipossuficiência financeira. Advirto 
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a parte autora que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento na gratuidade da Justiça Gratuita. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de 

Setembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001673-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROSA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002032-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GISLAN DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002032-54.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda atualizado, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar cópia de 

prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 20 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002140-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FIDELIS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002140-83.2020.8.11.0041 DESPACHO Cientifique as 

partes quanto à distribuição do feito para esta 8ª Vara Cível. Após, 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007167-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO MIRANDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007167-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Certifique 

se a executada efetuou o pagamento da condenação dentro do prazo 

legal. Após, intime-se a executada para se manifestar sobre o pedido de 

levantamento do valor incontroverso, em 05 (cinco). Após, concluso para 

apreciação Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023370-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERREIRA MAIA (AUTOR(A))

REGINA FERREIRA BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (REU)

Outros Interessados:

DANILO MUNIZ DE CARVALHO (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)
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GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA (CONFINANTES)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OLIVER GUILHERME DA SILVA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a parte Requerente para se manifestar sobre a petição de ID nº 

18703619 da Fazenda Pública.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059405-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. S. M. (AUTOR(A))

LUCIA MARTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025003-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (REU)

 

Intimo a parte Requerente para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025266-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para, querendo, Impugnar a Contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056972-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA NUNES RIBEIRO (REU)

VANESSA NUNES RIBEIRO 79751369134 (REU)

AURENILDO NUNES DE MATTOS (REU)

EMILIA APARECIDA TIAGO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056972-03.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/05/2020 às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054968-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MOESSA DIAS (AUTOR(A))

JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI FERNANDES DE SOUZA OAB - MT17400/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054968-90.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/05/2020 às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001838-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DE CAMPOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001838-54.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 
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na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANA TAVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001851-53.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057595-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1057595-67.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Redesigno 

audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 10:45 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art.334 

caput do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1340345 Nr: 17874-62.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XEROX DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Trata-se de ação constitutiva de nulidade de execução c/c pedido de 

indenização por dano material e moral e pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Vera Lúcia Ferrari em desfavor de Xerox do Brasil Ltda, 

objetivando liminarmente a suspensão da ação matriz , aos autos nº 

4249-30.1996.811.0041 - Código nº 80419, por se tratar de ações 

conexas. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do cumprimento de 

sentença promovida nos autos principais, bem como a condenação por 

danos morais e materiais.

A presente ação fora distribuídos por dependência e apensados aos 

autos nº 4249-30.1996.811.0041 - Código nº 80419 (ação de rescisão 

contratual c/c imissão de posse e lucros cessantes), cuja sentença julgou 

procedente os pedidos formulados pela parte autora, ora ré nestes autos.

Esgotados todos os meios recursais, com a manutenção da sentença 

proferida pelo juízo a quo, os autos principais nº 4249-30.1996.811.0041 - 

Código nº 80419 encontra-se em fase de cumprimento de sentença (p. 

262). Decorrido prazo para impugnação ou pagamento, a exequente/ré 

requereu penhora on-line das contas dos sócios da empresa executada, 

cuja autora era sócia, deferida às p. 292.

Irresignada, a parte autora da presente demanda opôs exceção de 

pré-executividade alegando a nulidade da execução sob argumento de ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduziu a penhora de valores 

encontrados em sua conta bancária de pessoa física, sendo que a parte 

executada nos autos principais é a pessoa jurídica, a qual era sócia. A 

exceção de pré-executividade foi rejeitada à p. 373.

Persistindo na sua tese, ingressou com recurso de agravo de instrumento, 

sendo este desprovido por unanimidade (p. 482/485).

É o necessário. Decido

Compulsando os autos, constata-se a inadequação da via eleita. A 

sentença proferida na ação principal nº 4249-30.1996.811.0041 - Código 

nº 80419, já transitou em julgado e encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença, cabendo nestes casos a propositura de ação rescisória e 

não ordinária, como apresentada nestes autos.

Ainda que a petição inicial seja considerada inepta, a peça não podia ser 

liminarmente indeferida em virtude do princípio da não-surpresa, 

consagrado pelos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

 Visando a retomada do regular prosseguimento do feito, bem como em 

atenção ao princípio da não surpresa, consagrado pelo Código de 

Processo Civil em seus artigos 9º e 10, determino a intimação da autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias sanar todos os vícios e justificar o 

interesse e adequação da ação proposta.

Após cumprimento, volvam-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917439 Nr: 41700-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONAI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CAMPO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 
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OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 424639 Nr: 8508-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 Vistos.

Defiro a liberação do valor bloqueado em excesso, ou seja, R$ 37.028,71. 

Segue comprovante do desbloqueio em anexo.

Quanto a impugnação ao valor penhorado (valor integral), intime-se o 

exequente para se manifestar, em três dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365782 Nr: 4083-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTÔNIO MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:OAB/MT 6.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO ROGERIO 

BORGES FREITAS - OAB:8ª DEFENSORIA

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição com 

documentos de p. 105/176, em 48 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727574 Nr: 23459-42.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI LIMA SANTOS - 

OAB:188.937, GUSTAVO HSUEISEN DA MATA - OAB:26.419A, LAURA 

MARTINS OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 26.772, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:MT 7670

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 854800 Nr: 57320-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 

15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação proposta por GISLAINE 

GOMES BEZERRA contra GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

para CONDENAR a ré a promover a RESTITUIÇÃO de 90% (noventa por 

cento) da quantia paga pelos autores.O valor deverá ser atualizado com 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir da citação (405, CC). Custas e despesas processuais por ambas as 

partes, nos termos do artigo 86, do CPC, cabendo 50% (cinquenta por 

cento) a cada uma das partes. Fixo os honorários advocatícios de 

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

conforme artigo 85, §2º, ambos do CPC. No entanto, sendo a autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 dias sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1122709 Nr: 19915-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY CARLOS GONÇALVES GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAIÇA DORILEO P LEITE - 

OAB:OAB/MT 18.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos e determino a readequação da 

cobrança referente à fatura de fevereiro/2016, devendo esta ser 

adequada à média de consumo dos últimos doze meses que antecederam 

as faturas revisadas. Confirmo a liminar deferida à p.44/45-v°. Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 

de janeiro de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040374-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VENERO ROSA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040374-71.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

embargos a execução oposto por Maria de Souza e Silva em face de 

Marcelo Venero Rosa, onde a embargante busca a suspensão da 

execução de n° 1016118-64.2019.811.0041. Apense-se aos autos da 

execução n° 1016118-64.2019.811.0041. É o relatório. Decido. O art. 919 

do CPC dispõe sobre a atribuição de efeito suspensivo nos embargos: 

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.” O art. 294 e 300 do CPC dispõem: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 
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liminarmente ou após justificação prévia.” Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) In casu, a execução está fundada em multa contratual 

oriunda do contrato de compromisso particular de venda e compra de um 

imóvel, no valor de R$ 80.000,00, cuja multa é de 65% sobre o valor do 

contrato. Verifica-se também que, com os presentes, a embargante 

postula a extinção da execução por inexigibilidade do título, já que 

firmaram rescisão do contrato, impugnando assim a liquidez e exigibilidade 

do título objeto da ação principal. Como informado acima, para a atribuição 

de feito suspensivo aos embargos a execução, indispensável a 

demonstração dos requisitos da tutela e a garantia da execução atacada. 

A execução não está garantida, como determina a legislação processual. 

Deste modo, em que pese a relevância dos fatos narrados, nesta fase de 

cognição sumária o indeferimento da tutela é medida que se impõe, uma 

vez que os documentos que acompanham a exordial não se mostram 

suficientes para demonstrar a probabilidade do seu direito, sendo, neste 

caso, necessária a dilação probatória. Com estas considerações e 

fundamentos, indefiro a tutela de urgência requerida de atribuir o efeito 

suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, § 1º, CPC. Intime-se o 

embargado, através de seus advogados, para oferecer impugnação, no 

prazo de 15 dias. Defiro os benefícios da justiça gratuita à embargante. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro de 2019. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035465-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA PROCESSO n. 1035465-54.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 9.903,19 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito, Títulos de 

Crédito, Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 562, - LADO 

ÍMPAR, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-490 POLO PASSIVO: Nome: 

CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME, na 

pessoa de seu Representante Legal. Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE 

OUTUBRO, 251, sala 01, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-330, 

atualmente em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "O Exequente é 

credor do Executado na importância total de R$ 9.903,19 (nove mil 

novecentos e três reais e dezenove centavos), representado por 10 (dez) 

documentos particulares assinados pelo Executado e por duas 

testemunhas vencidos de 18.12.2015 a 14.05.2016. Apesar de todos os 

esforços no sentido de receber o referido crédito da parte promovida, 

inclusive, enviando notificação extrajudicial ao Executado, o Exequente 

não obteve êxito (anexo). Esgotados todos os meios amigáveis e 

possíveis para o recebimento débito, o Exequente se vê compelido a 

ingressar com a presente ação para receber o que lhe é devido..." 

DECISÃO: "Processo n° 1035465-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante 

das diversas tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como as 

diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO citação desta por 

edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo 

Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. Citada, por edital, e certificado a 

não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 

72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial o 

Defensor Público que atua perante esta Vara. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - TÉCNICO JUDICIÁRIO, 

digitei. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017843-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS OLIVEIRA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017843-93.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de levantamento de honorários periciais, como requerido pelo perito 

nomeado nos autos (id. 20909232). Expeça-se alvará em seu favor. Após, 

intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) dias, se manifestem sobre 

o laudo pericial. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053282-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053282-63.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais e materiais e pedido de liminar proposta por Maria Lúcia Ferreira 

dos Santos contra o Banco BMG S.A, todos qualificados. Relata a autora 

que é aposentada por invalidez desde 2011 e recebe seus benefícios do 

INSS pelo Banco Bradesco, pois sempre trabalhou junto a esta instituição 

financeira. Narra que, em meados do mês de abril de 2019, recebeu várias 

ligações de um atendente do Banco réu para oferecer empréstimos 

consignados com as melhores taxas de juros do mercado, em condição 

especial para aposentados. Porém, sempre negou as ofertas, sob 

argumento que não estava precisando naquele momento. Aduz que 

inicialmente as ligações cessaram, porém foi surpreendida no mês de 

agosto de 2019 com uma nova ligação do banco réu para atualização dos 

dados do consignado contratado. Assim, em consulta aos seus extratos 

bancários teve o conhecimento que em 25/03/2019 fora creditado em sua 

conta bancária da Caixa Econômica Federal o importe de R$ 6.253,00 (seis 

mil, duzentos e cinquenta e três reais), e que desde o mês de abril de 

2019 vem sendo descontado mensalmente o montante de R$ 243,83 

(duzentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos). Argumenta 

que entrou em contato com o banco réu em 18/09/2019 (protocolo nº 

74631257) solicitando informações sobre o contrato, uma vez que nunca 

formalizou nenhum tipo de contrato de empréstimo consignado, pois 

sempre trabalhou com outras instituições financeiras e não teve a 

oportunidade de negociar as taxas de juros. Sustenta ainda que requereu 

cópia do suposto contrato de empréstimo consignado, a restituição dos 

descontos indevidos e consequentemente o cancelamento do mesmo, haja 

vista que não deu autorização para sua formalização. Alega que o banco 

réu informou que o contrato foi realizado em 72 (setenta e duas) parcelas 

de R$ 233,47 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), 

e que após o preenchimento da reclamação e análise dos pedidos da 

autora, iria encaminhar um boleto para devolução do montante creditado 

indevidamente na conta da autora. Porém, não fora enviado o referido 

boleto. Informa a autora, que o banco réu realizou um depósito de 

devolução dos valores descontados dos meses de abril a junho de 2019, 

no importe de R$ 933,56 (novecentos e trinta e três reais e cinquenta e 

seis centavos), mas que os descontos indevidos continuaram nos meses 

de agosto até a data da propositura da ação. Afirma que não necessitaria 

de realizar qualquer tipo de empréstimo, uma vez que no mês de março de 

2019, possuía em sua conta no Banco Itaú o montante de R$ 28.165,22 

(vinte e oito mil, cento e sessenta cinco reais e vinte dois centavos), não 

fazendo sentido contratar um empréstimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

para pagar R$ 11.000,00 (onze mil reais). Discorre, por fim, que em 

31/10/2019, em última tentativa, entrou em contato com o réu (protocolo nº 

87799996) e solicitou informações sobre sua reclamação, e que nesta 

ocasião foi informada que o cancelamento do contrato de empréstimo 

estava condicionado ao pagamento de multa contratual. Diante disso, 

requer a concessão liminar da tutela de urgência para impedir 

imediatamente que a ré exerça qualquer cobrança de valores referente ao 

contrato de empréstimo consignado indevido, sob pena de multa diária no 

valor de R$1.000,00 (hum mil reais). Requer ainda, em sede liminar, que 

seja concedido a autorização da devolução do valor depositado na conta 

da autora via depósito judicial, no valor de R$ 6.253,00 (seis mil, duzentos 

e cinquenta e três reais). No mérito requer seja julgada procedente a ação 

para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, e condenar o banco 

réu ao pagamento de indenização por danos morais. É o relatório. Decido. 

Recebo a emenda à inicial (Id nº 27515557). A tutela almejada pelo autor 

passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Da análise dos autos, verifica-se que a autora pretende que 

o réu se abstenha de efetuar descontos em sua aposentadoria referente 

ao quantum disponibilizado em sua conta bancária, ao argumento de que o 

negócio jurídico se concretizou sem a sua autorização. Os documentos 

que acompanham a inicial corroboram a narrativa da exordial, conforme se 

infere dos Ids nº 26186273, 26186274, 26186275, 26186277, 

especificamente o documento de Id nº 26186275 que demonstra que o 

valor depositado em março de 2019 não foi utilizado pela autora, uma vez 

que o extrato colacionado é de agosto de 2019. Desta forma, demonstrada 

a probabilidade do seu direito. “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1009596-18.2017.8.11.0000 EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

DO ARTIGO 300, DO CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE 

ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da 

tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco 

requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimos 
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consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se 

devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, 

mormente se o valor foi fixado de forma razoável.(TJMT, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO , QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). De igual forma, evidente o 

perigo da demora na prestação jurisdicional, haja vista que o desconto das 

parcelas no beneficio da autora poderá acarretar prejuízos, tendo em vista 

que necessita do numerário para o custeio de seus alimentos e demais 

despesas. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO suspensão ou impedimento de eventuais 

descontos realizados diretamente no benefício da autora junto ao INSS, 

sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00. Oficie-se ao INSS para 

conhecimento desta decisão. Defiro o deposito judicial no valor de R$ $ 

6.253,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais), devidamente 

atualizado. Intime-se a autora para proceder ao deposito em cinco dias. O 

cumprimento da presente liminar está condicionada à comprovação do 

efetivo depósito em juízo dos valores acima referidos. Nos termos do 

art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

maio de 2020 (26/05/2020) às 12:30 horas, que será realizada na Central 

de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada 

no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001488-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA FABIANA SOUZA DE MORAES RAMOS OAB - 003.401.521-33 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001488-66.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido 

de antecipação de tutela proposta por Flávia Fabiana Souza de Moraes 

Ramos contra LG Eletronics do Brasil Ltda, todos qualificados. Narra a 

inicial que a autora, de acordo com a nota fiscal (id nº 27989607), adquiriu 

em 16/09/2018 junto a Magazine Luíza um aparelho de ar condicionado 

Split Frio Inverter 9.000 Branco 220v, de fabricação da ré pelo valor de R$ 

1.459,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais). Alega que 

junho de 2019 o aparelho ar condicionado apresentou defeito, pois parou 

de funcionar. Informa que entrou em contato com a loja Magazine Luíza 

que a orientou a entrar em contato com a ré para reportar o defeito, e 

assim poder encaminhá-la a assistência técnica. No dia 12/06/2019, a 

autora solicitou abertura de chamado para visita técnica, e no mesmo dia 

recebeu a visita de um técnico que constatou que uma das placas estava 

queimada. Assevera que o técnico iria solicitar a peça para fazer o devido 

reparo em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, gerando a ordem de 

serviço RNN190612098809, porém, transcorrido o prazo dado pelo 

técnico, não foi realizado o reparo do aparelho. Aduz que no dia 

15/07/2019 ingressou com a ação nº 8039809-11.2019.811.0001, que 

tramitou junto ao 6º Juizado Especial Cível desta capital, com fundamento 

na informação recebida via SMS no dia 14/06/2019, que o pedido da peça 

já havia sido realizado, porém até a data da propositura da ação, a 

assistência técnica da ré informa que não houve o envio das peças para 

reparo no produto da autora. Relata que no dia 19/07/2019 o esposo da 

reclamante entrou em contato com a assistência técnica da ré, que 

informou que as peças já haviam chegado e agendou a visita do técnico 

para reparo dia 22/07/2019. Porém, passou mais uma semana e o reparo 

não ocorreu, e no dia 29/07/2019 ao entrar em contato novamente com a 

assistência técnica da ré, lhe foi informado que constava no sistema a 

perda da garantia. Argumenta que 45 (quarenta e cinco) dias após o 

pedido das peças, sem qualquer provas ou laudos, a assistência técnica 

informa a perda da garantia. Irresignada, entrou em contato com o Serviço 

de Atendimento ao Cliente (SAC) da parte ré, que confessou que houve 

erro por parte da sua assistência técnica autorizada. Informa que em 

dezembro de 2019 o 6ª Juizado Especial desta Capital declarou 

incompetência absoluta para julgar e processar a ação proposta em razão 

da complexidade da causa. Postula pela concessão de liminar para seja 

determinado que a ré proceda com a substituição do aparelho de ar 

condicionador Split Frio Inverter 9.000 Branco 220v por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso ou restituição do valor pago pela 

parte autora, acrescidos de correção monetária, sob pena de multa diária 

a ser arbitrada por este Juízo. No mérito, requer a procedência da ação 

para condenar da ré na reparação por danos morais. É o relatório. Decido. 

De acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é 

possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) Computa-se dos autos que a 

parte autora pleiteia a devolução dos valores pagos e reparação por 

danos morais, em razão da má prestação de serviços da ré, bem como, 

em sede de cognição sumária, a concessão de liminar para determinar que 

a ré proceda com a substituição do produto adquirido. Diante destas 

explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito 

antecipatório, uma vez que não há nos autos demonstração de que a 

espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou 

a efetivação do direito da autora, cabendo a espera para melhor 

elucidação dos fatos. Ou seja, nesta análise de cognição sumária, não foi 

verificado perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência 

requerida.. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art.334 e §§ do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de maio de 2020 

(26/05/2020) às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré e os confinantes para a audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Concedo à 
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autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. 

Intime-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002027-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO ARANTE GONSALVES (EXEQUENTE)

IZAURA TIAQUI TANAKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002027-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença requerido nos autos nº 

1411-94.2008.811.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível desta comarca. 

Diante da incompetência deste juízo, remetam-se os autos para a 7ª Vara 

Cível. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003364-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVALDO GOMES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003364-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente não se opôs ao valor depositado pelo executado e requereu o 

seu levantamento. É relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento 

de sentença conforme me permite o art. 4º c/c 12, VII do CPC. Verifica-se 

dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do 

CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido. Após 

transitado em julgado, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022706-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARVALHO MARQUES (EXECUTADO)

ALESSANDRA SILVA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para que apresente cálculo atualiado do crédito 

exequendo, no prazo de 15 dias. Sendo que após, os autos irão 

conclusos para análise da penhora, conforme determinado anteriormente. 

Cuiabá - MT, 20/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036337-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

LANBUSINESS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos a parte autora 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Certifico que retifiquei a capa dos autos. Cuiabá - 

MT, 21/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046735-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS DE ARRUDA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE TARSO VILELA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1046735-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IRIS 

DE ARRUDA JUNIOR RÉU: PAULO DE TARSO VILELA Vistos etc. Trata-se 

de Ação Monitória com pedido de Tutela de Arresto proposta por IRIS DE 

ARRUDA JUNIOR em desfavor de PAULO DE TARSO VILELA., onde o 

autor alega que é credor do réu no importe de R$ 188.348,65 (cento e 

oitenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos), referente a cheques e demonstrativos de débitos, que desde o 

primeiro momento que os títulos não foram compensados a parte ré 

apresentou diversas justificativas para retardar o cumprimento voluntário 

da obrigação, pelo que pugna pelo deferimento da tutela de urgência 

cautelar para determinar o arresto do direito hereditário do réu nos autos 

do processo de inventário n° 1015548-49.2017.8.11.0041 em trâmite na 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá. 

Ressalte-se que a ação monitória é espécie de tutela diferenciada, com 

natureza de procedimento cognitivo sumário, destinada a facilitar a 

obtenção de título executivo pelo credor, quando munido de prova escrita 

representativa do crédito, nos termos do art. 700, do Código de Processo 

Civil. Sua admissibilidade, portanto, está condicionada à existência de 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigações de pagar 

quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou 

imóvel e de obrigações de fazer ou de não fazer. No intuito de assegurar 

o cumprimento da obrigação tanto na Ação Monitória quanto nos 

processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma 

específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição 

prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e 

expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor 

ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. Nesse sentido, 

a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à 

tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, 

subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de 

Processo Civil. Como assenta Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu 

livro Manual de Direito Processual Civil, Editora Jus Podivm: “O arresto 

executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela 

penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do 

Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua 

concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade 

da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a 

frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. 

Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de 

justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, 
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porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o 

que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” Do mesmo modo, a 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral 

de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de 

valores pelo sistema Bacenjud ou a averbação na margem da matrícula, 

“bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda 

Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora.” (STJ 

- REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017). No caso, não se verifica, a priori, 

a demonstração de que o requerido esteja se desfazendo ou tentando se 

desfazer de seu patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como 

de mínimos indicativos da presença de risco de que seja frustrada a 

utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a medida 

pleiteada. Assim, impositivo o indeferimento da tutela de urgência de 

natureza cautelar requerida, ao menos por ora, pois, não sendo o caso de 

arresto executório, em virtude da existência de procedimento cognitivo 

sumário na forma de Ação Monitória, nem restando evidenciado os 

requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a 

possibilidade de arresto do crédito hereditário do devedor. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA E DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018 DO CPC - 

ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO – CHAMAMENTO DO FEITO À 

ORDEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA 

ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DE ARRESTO E 

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES À EXECUTADA - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a 

incorporação de pessoas jurídicas, inclusive com atualização de 

cadastros dos agravados, não há que se falar que a agravante está 

pleiteando direito alheio em nome próprio.Com a juntada nos autos de 

origem da cópia da petição do agravo de instrumento pela agravante no 

prazo legal, não prospera a alegação de inobservância do disposto no 

artigo 1.018 do CPC.“(...) Em regra, ANTES da CITAÇÃO não se autoriza o 

ARRESTO on-line, salvo em situações excepcionais. Confessando o 

Agravante que não citou a parte por edital para “não ter custos”, a 

decisão que indefere a penhora ANTES da CITAÇÃO deve ser mantida. 

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos 

elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a 

manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto” 

(TJMT. RAI 1006269-65.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO PRÉVIO. 

AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO 

CAUTELAR. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação tanto 

na Ação Monitória quanto na Execução, o Código de Processo Civil 

possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no 

artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de 

garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato 

citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se 

insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, 

condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto 

cautelar,subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo,previsto no artigo 301 do 

Código de Processo Civil. 3. Não sendo o caso de arresto executório, em 

virtude da existência de procedimento cognitivo sumário na forma de Ação 

Monitória, nem restando evidenciado os requisitos para a concessão da 

tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de penhora prévia de ativos 

do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, RAI 

0707525-30.2017.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de 

Julgamento: 03/08/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 10/08/2017). Dos fatos narrados na inicial, acompanhados dos 

documentos apresentados, não são capazes de embasar o 

convencimento da probabilidade do direito. Com tais considerações, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR postulada. No mais, por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que o demandado pague à parte 

autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da 

obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do 

pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento 

do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não 

havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

1º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038665-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAERCIO FAEDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODRIGO MISCHIATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038665-23.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044756-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANE FATIMA SILVA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC VARZEA GRANDE - UNIAO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACAO E CULTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044756-66.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045164-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTECA BIOTECNOLOGIA FLORESTAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA OAB - SP305568 (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI OAB - SP115712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA VERDE NOVO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RURAL AGROINVEST LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA OAB - MT12911-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0045164-91.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028035-15.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI OAB - MT15647-O (ADVOGADO(A))

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028035-15.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019220-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RAMOS CORONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que o Processo nº 0019220-19.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0052125-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (EXEQUENTE)

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052125-14.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010118-32.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERVAREJAO SAUDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO PINONE FILHO OAB - SP104248-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS HATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010118-32.2000.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034491-10.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZABETE RODRIGUES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (EXECUTADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

FABRICYO TEIXEIRA NOLETO OAB - TO2937-O (ADVOGADO(A))

JAIANA MILHOMENS GONCALVES OAB - TO4295-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034491-10.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012920-80.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MARTINS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (EXECUTADO)

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012920-80.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003254-89.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGIDA FARES FARES (EXEQUENTE)

RAIDA HANI FARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-A (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que o Processo nº 0003254-89.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009317-38.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA OAB - MT17731-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009317-38.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0007516-19.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

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

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANI HAMED FARES (EXECUTADO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

FARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007516-19.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0025140-86.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025140-86.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0052150-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA OAB - MT16543-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0052150-27.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037438-66.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS (EXEQUENTE)

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NOVA ALIANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037438-66.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028897-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADINE GROSSI OAB - MT19442-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REZENDE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028897-83.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013264-61.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain OAB - MT13373-O (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMINADOS PARANATINGA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013264-61.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021641-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANDRE DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021641-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014475-74.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNERARIA DOM BOSCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA PERSEVERANCA, 

DE COOPERATIVISMO, SINDICALISMO E REIVINDICACAO - ASPRORUR 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014475-74.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003259-19.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003259-19.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0046100-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046100-53.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0030678-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ORLANDO DIAS DE AGUIAR (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030678-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005062-37.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT8345-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005062-37.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0032598-18.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS AZEVEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743-O (ADVOGADO(A))

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS OAB - MT9128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO (EXECUTADO)

MARIA OSVALDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032598-18.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0058240-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA ROSA BRANZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0058240-51.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010518-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REFRIGERANTES IMPERIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VIDAL LEVY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EVILACIO FERNANDES DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ FERNANDO GARCIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DISK PIZZA COMERCIO DE PIZZA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO AFONSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0010518-79.2019.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042497-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GUERMAND DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042497-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016873-52.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT14524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RAIMUNDA ALMEIDA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Certifico que o Processo nº 0016873-52.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021911-79.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMECIR CALLEGARO (EXECUTADO)

MARGARETH GLIRALDI (EXECUTADO)

C B P INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021911-79.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012953-56.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELOI DO CARMO TOZATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT4991-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012953-56.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0017916-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017916-48.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001948-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SIFUENTES PALLAORO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001948-46.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010348-93.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL PETROPOLIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

DULCE HELENA GAHYVA OAB - MT7699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMECIR CALLEGARO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010348-93.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026277-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONSTRUTORA REAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAURO CESAR SAMPAIO BRESCOVICI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0026277-54.2017.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021956-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA C. DOS REIS MOVEIS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021956-15.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012510-22.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA BELCHIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINO VENDRAMIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012510-22.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012611-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIL PEDRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON DE CARVALHO PINTO (EXECUTADO)

SEBASTIANA CLEMENTE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012611-88.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0035917-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT15866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035917-18.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009956-17.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CASTRO ASSIS OAB - MT131933-O (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009956-17.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0040337-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DA SILVA ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040337-66.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0048650-50.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048650-50.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025657-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R SETTE CONSTRUTORA E INSTALADORA LTDA - EPP - EPP 

(EXECUTADO)

RICARDO ALEXANDRE DA COSTA AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025657-76.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024475-36.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

MARCO CEZAR ROSADA OAB - MS5868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024475-36.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0007173-91.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PESSOA DE SOUZA OAB - GO2294-O (ADVOGADO(A))

FLORENTINO LUIZ FERREIRA OAB - GO11932-O (ADVOGADO(A))

JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO OAB - GO17947-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DIAS MIZAEL OAB - GO18171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA OAB - MT1578-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007173-91.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0017093-84.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CONEGUNDES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017093-84.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011476-12.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

WANDERLEY ALONSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARTZ (EXECUTADO)

AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISTEU NILDEMIR DE MAGALHAES OAB - SP171368-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011476-12.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001430-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA OAB - MT18895 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001430-56.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011472-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 137 de 908



MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA JORDAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011472-72.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0030587-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LOBO GUIMARAES OAB - DF14517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA (EXECUTADO)

DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030587-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0042873-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT5477-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME (EXECUTADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

POSTO AGUIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042873-89.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0028832-98.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER FRORENZIO PIMENTA (EXECUTADO)

FORT-LUB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA (EXECUTADO)

CREDIFORT PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028832-98.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034673-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES PARRON JUNIOR E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT19512-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PECCIN SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSO ELOI CASAGRANDE MODANESE OAB - RS22735-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034673-88.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061403-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DOS SANTOS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061403-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDEZIO DOS SANTOS SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061055-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061055-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MOISES BATISTA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 

08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048092-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048092-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. D. S. S. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061211-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061211-50.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

29/05/2020, às 09h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061361-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. F. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061361-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CEZAR FERNANDES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 

10h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060318-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 139 de 908



SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060318-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MADALENA MACIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Proceda-se a secretária a inclusão do menor no 

polo ativo da demanda. Designo o dia 28/05/2020, às 08h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060394-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA PAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060394-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERICA PAIVA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060294-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO DE LARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060294-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEMETRIO DE LARA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Proceda-se a secretária a inclusão do menor no 

polo ativo da demanda. Designo o dia 28/05/2020, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042171-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042171-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR FERNANDES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042170-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JACKSON DE CAMPOS BOTELHO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042170-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 
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RAFAEL JACKSON DE CAMPOS BOTELHO ARRUDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 

29/05/2020, às 09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060357-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON GERALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060357-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEISON GERALDO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 28/05/2020, às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060368-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CRYSTIAN RAMOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060368-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON CRYSTIAN RAMOS GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 28/05/2020, às 

10h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043946-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE APARECIDA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043946-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLAINE APARECIDA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 09h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042214-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MAURO ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042214-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIO MAURO ALVES SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 
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dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044080-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044080-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 09h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060383-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060383-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAILSON ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 08h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046313-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEODATO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046313-32.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO DEODATO CORREA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

29/05/2020, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045858-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EMMANUEL DUARTE CASTRILLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045858-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS EMMANUEL DUARTE CASTRILLON RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 
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atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044596-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAJARA ARAUJO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044596-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAJARA ARAUJO FARIAS RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Designo o 

dia 29/05/2020, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045128-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045128-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061360-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DE SOUZA SARAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061360-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIEZER DE SOUZA SARAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001087-03.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MIGUEL CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida de ID. 27197397.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061505-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061505-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIMAR ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061420-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GUSMAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061420-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUILHERME GUSMAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061396-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061396-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMARA SANTANA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062235-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINNY FERREIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062235-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLINNY FERREIRA DE REZENDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062223-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062223-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESANDRO DIAS DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 
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dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062234-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO THOMPSON EL HAGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062234-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO THOMPSON EL HAGE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 09h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062237-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062237-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062324-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DASSOW CREPALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062324-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO DASSOW CREPALDI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000145-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMAR DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000145-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISAMAR DA SILVA MAIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 08h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 
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334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000454-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Designo o dia 24/06/2020, às 09h45min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000463-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000463-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DA SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 10h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000508-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANETE TEIXEIRA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Designo o dia 

24/06/2020, às 10h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060553-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE CAMPOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060553-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO DE CAMPOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Proceda-se a secretária a regularização do nome 

da autora para Jennifer De Campos Lima no polo ativo da demanda. 

Designo o dia 29/05/2020, às 09h45min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060729-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHALISSON JUNIOR GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060729-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WHALISSON JUNIOR GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 09h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060620-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO PAULO DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060620-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HIGINO PAULO DE CERQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060924-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060924-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR CORTEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 11h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060917-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060917-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERMERSON CARLOS DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060633-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ABRANTES DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060633-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO ABRANTES DE QUADROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 

08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061260-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061260-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 

11h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061175-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELINO BORGES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061175-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO MARCELINO BORGES JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 

08h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061134-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061134-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDILENE DE ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 29/05/2020, às 09h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000696-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000696-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELAIDE SILVA SANTOS RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Designo o 
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dia 24/06/2020, às 09h15min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001412-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA MARTINS PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001412-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONIA APARECIDA MARTINS PIMENTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 

08h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001393-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JORGE MACIEL BORDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001393-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM JORGE MACIEL BORDON REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001196-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001196-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCILENE DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Designo o dia 24/06/2020, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001814-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001814-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR FERNANDES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/06/2020, às 11h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 
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como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001795-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ASSIS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001795-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL ASSIS MONTEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Designo o dia 25/06/2020, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048626-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fulano de tal (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048626-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE BENEDITO DA SILVA REU: FULANO DE TAL Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a matrícula 

do imóvel, bem como emende a petição inicial, adequando-a aos requisitos 

do art. 319 do CPC, mais precisamente em relação ao inciso II, procedendo 

a qualificação do réu, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Intime-se ainda, para que no mesmo prazo, 

qualifique a confinante dos fundos. Deverá a parte, na mesma 

oportunidade, apresentar a planta de localização do imóvel, bem como o 

memorial descritivo, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012232-94.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILZA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOCATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO (EXECUTADO)

ENI MARIA VIEIRA (EXECUTADO)

NELCI PERIOLO PADILHA (EXECUTADO)

PLINIO PERIOLO PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0012232-94.2007.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSENILZA PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: FOCATUR AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO, 

ENI MARIA VIEIRA, NELCI PERIOLO PADILHA, PLINIO PERIOLO PADILHA 

Vistos. Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, 

proceda-se à consulta do endereço da representante da executada Eni 

Maria Vieira, cuja informação segue anexa a esta decisão. Realizada a 

consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, intime-se a 

executada nos termos do despacho de ID 25884067. No caso de ser 

encontrado o mesmo endereço constante dos autos, onde a executada 

não foi localizada, encontra-se presente a hipótese do artigo 275, §2º do 

CPC, de intimação por edital, considerando a impossibilidade de localização 

de seu endereço. Assim, intime-se por edital a executada Eni Maria Vieira, 

com prazo de 15 (quinze) dias, para realizar o pagamento do débito, 

conforme despacho de ID 25883784. Publique-se o edital na rede mundial 

de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo 

resposta, intime-se a exequente para postular o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. No mais, intime-se 

o exequente para se manifestar acerca da petição de ID 25884079, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOULARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001296-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE GOULARTE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. Dando prosseguimento ao feito, considerando a apresentação de 

defesa pela requerida, intime-se a parte autora para se manifestar acerca 

da contestação de ID 26387931, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 350 

do CPC). Após, volte-me concluso para deliberações. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023982-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1023982-90.2018 Primeiramente, em face da implementação do 

Sistema INFOJUD, proceda-se a consulta junto ao sistema acerca do 

endereço da executada cuja informação segue anexa a esta decisão. 

Considerando que o endereço encontrado é diverso do constante no 

processo, cite-a nos termos da decisão inicial. No mais, defiro o pedido do 

exequente para incluir o nome do réu no cadastro de inadimplentes (art. 

782, §3º, NCPC) (id. 17653823), assim, expeça-se Certidão de Crédito, 

com menção expressa aos valores, juros e correção monetária, 

entregando-a a parte credora para que ela proceda à inclusão dos dados 
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dos executados junto aos órgãos protetivos de crédito. Havendo custas 

perante estes órgãos, serão suportadas pela parte exequente. Expeça-se 

o necessário. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002135-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAETANO DOS SANTOS 84867213268 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISA TORRES HERMES OAB - RO9745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO (EXECUTADO)

WENDEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como balanço financeiro assinado por profissional qualificado, 

IRPJ (este poderá ser apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000322-96.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA 

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, BR 

MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 EXECUTADO: 

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente procuração 

atualizada, vez que aquela juntada aos autos constitui procuradores 

diferentes dos que estão representando as partes na presente execução. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002133-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REU)

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002133-91.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, cópia do imposto de 

renda, etc., ou recolher as custas de distribuição, no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006665-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LEONEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MORAIS DALTRO OAB - MT12134-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0006665-09.2012 Proceda-se a alteração do polo ativo como já 

determinando na decisão de id. 2576663. Considerando que a pesquisa 

junto ao Bacenjud foi infrutífera, defiro a pesquisa junto ao Sistema 

INFOJUD (Id. 25766635) procedo a consulta de bens em nome do devedor, 

cuja informação será arquivada em pasta própria. Intime-se a parte 

exequente para que se manifestar sobre informações, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações devidas, até nova manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026318-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL OAB - MT15388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORT-LUB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA (EXECUTADO)

WAGNER FLORENCIO PIMENTEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0026318-02.2009 Vistos. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre as informações de id. 25767279, no prazo de 05 (cinco) 

dias, postulando o que entender de direito. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033776-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FILIPE MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

KAROLINY AGUIAR BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora/embargada a se manifestar acerca dos embargos de 

declaração opostos pela requerido/embargante, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001827-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANO OVIDIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001827-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCIANO OVIDIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/06/2020, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002051-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEAS GONCALVES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002051-60.2020.8.11.0041. AUTOR: 

OSEAS GONCALVES DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/06/2020, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1049223-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049223-32.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ALEX ROSA JORGE DA CUNHA EMBARGADO: ELIZEU 

ORELIO WOBETO CAMILOTTI Vistos. Certifique-se a tempestividade 

destes Embargos à Execução. Após, intime-se a embargante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias instrua a inicial com cópias das peças 

relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do art. 914 

do NCPC, bem como para trazer aos autos cópia de parte da CTPS que 

comprove sua situação empregatícia no momento (empregado ou 

desempregado). Por fim, deverá a parte embargante cumprir na íntegra o 

despacho de ID 25607214, apresentando o documento pessoal (RG) 

completo. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0041838-31.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL & ALVES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT12332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA MARIA DE MORAES GARCIA OAB - SP85277-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0041838-31.2011 Visto. Defiro o pedido de id. 25768458, expeça-se 

certidão de crédito em favor da exequente. Concedo o prazo de trinta dias 

para ela efetivar a comprovação nestes autos da habilitação no processo 

de recuperação judicial da executada. Decorrido o prazo e mantendo-se 

inerte o credor, arquive-se o processo até nova manifestação da parte 

interessada. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037013-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019964-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 
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médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020304-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR APARECIDO GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020274-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020149-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020263-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOBO DE MENESES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020300-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONEI DE OLIVEIRA SANTANA (REU)

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028116-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO(A))

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROTEDALI TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27/04/2020, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 
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Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040599-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINART DE QUEIROZ LIMA (AUTOR(A))

SAMOEL PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

LUCIANO PONTES PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

NELCI DAS DORES BAYER RIBEIRO (AUTOR(A))

JURANDIR PINTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

FLORACY DO CARMO COELHO EREGIPE (AUTOR(A))

JOSE ROSA FILHO (AUTOR(A))

ANDRELINA SOARES DE LIMA (AUTOR(A))

MARIA DA COSTA ROSA (AUTOR(A))

VALDICE ANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 11/05/2020, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC, vez que a parte autora é idosa. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040010-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANZIO MACEDO PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 28/04/2020, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040268-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MEDARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIETER METZNER OAB - MT4277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27/04/2020, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 
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arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042542-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27/04/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042070-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARDOSO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27/04/2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035876-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Visto. Designo o dia 27/04/2020, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042889-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOCH ALENCAR NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27/04/2020, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061488-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO WENCESLAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047166-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILA MARTHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALLAN FLORENTINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 
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das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058400-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049248-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENNER EPAMINONDAS ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 
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art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047728-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MAGALHAES LEQUE (REU)

IVAN MAGALHAES LEQUE - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047485-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA LUCAS DA COSTA (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054575-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA FERREIRA OAB - MT21141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046365-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE SOUZA FREITAS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 11/05/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061230-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL (REU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 158 de 908



SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061493-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 28/04/2020, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019632-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS FERREIRA OAB - SP123242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (REU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(REU)

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT20639-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes acerca da designação da 

audiência de mediação para 16/11/2017, às 14:00h, no CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016451-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1016451-16.2019 Diante da certidão de id. 23005709, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 05.05.2020, às 09h:30m, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Intime-se as partes, 

através de seus advogado, para comparecerem à audiência, nos termos 

do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025238-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1025238-34.2019 Diante da certidão de id. 24382253, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 05.05.2020, às 09h:00m, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a parte requerida, 

e intime-a para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. 

Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008314-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARRUDA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1008314-45.2019 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

05.05.2020, às 08h:30m, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se a parte requerida, no endereço constante no id 

23171519, e intime-a para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial, através de Oficial de Justiça. Intime-se a parte autora, 

através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046675-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MESQUITA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Visto. Designo o dia 11/05/2020, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017331-69.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARODIR MARCIO COENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

EFFA MOTORS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CAROLINA TROCA CABELLA OAB - SP268827 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO DE JESUS CAVALCANTI OAB - SP368449-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0017331-69.2012 Visto. Considerando que a id. 25768391/25768393, 

condenou a executadas a substituírem o veículo ou restituírem o valor 

pago de R$ 26.000,00, mais danos morais de R$ 5.000,00, e diante da 

impossibilidade de substituição do automóvel, defiro o pedido de id. 

25769118, expeça-se certidão de crédito em favor da exequente. 

Concedo o prazo de trinta dias para ela efetivar a comprovação nestes 

autos da habilitação no processo de recuperação judicial da executada. 

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo 

até nova manifestação da parte interessada. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017970-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARTINS DE FARIA OAB - MT13523-O (ADVOGADO(A))

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0017970-53.2013 Vistos. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre as informações de id. 25833244, no prazo de 05 (cinco) 

dias, postulando o que entender de direito. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036457-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE MAIARA DE ALMEIDA (REU)

SIQUEIRA E VALANDRO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27/04/2020, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Ressalte-se a parte autora que, deverá comprovar nos autos, o 

pagamento do parcelamento das custas iniciais conforme ID 22872914, 

ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048794-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Pedido de tutela de urgência já foi analisado e deferido em sede de 

plantão (Id. 25524197). Quanto à manifestação da autora de Id. 25898680, 

intime-se a requerida para promover a alteração no seu sistema acerca da 

negociação feita com a autora no Procon, em 24 horas, sob pena de 

majoração da multa. Designo o dia 28/04/2020, às 9 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 
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Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060148-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACRIVALE ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 28/04/2020, às 8 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, este será 

analisado após a contestação, conforme requerido pela parte autora. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024590-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RATTS DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024590-88.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

EXECUTADO: MAURO RATTS DE FREITAS Visto. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida por 

Condomínio Residencial Paiaguás Quadra 03 A em desfavor de Mauro 

Ratts de Freitas , em que as partes noticiaram ID 21370789 que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito. Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

JULGO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios 

na forma ajustada pelas partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se o processo com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 05 de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056761-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA SERVIANO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056761-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIANA SERVIANO MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 23/04/2020, às 

10h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036448-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHELEIJANE APARECIDA SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036448-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 161 de 908



SHELEIJANE APARECIDA SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029606-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031630-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035710-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035393-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029836-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035629-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026863-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043260-41.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXECUTADO)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0043260-41.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HENRIQUE ALVES FERREIRA EXECUTADO: PERSIO DOMINGOS BRIANTE, 

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA Visto. Trata-se a presente ação de 

Restauração de autos de Execução Extrajudicial, não havendo 

determinação para conversão em cumprimento de sentença, assim 

proceda-se a correção no tipo de ação para constar ‘Execução de Título 

Extrajudicial’ e não ‘cumprimento de sentença’. Proceda-se ainda a 

associação deste feito aos processos nº 12015-07.2014 (Embargos de 

Terceiro), nº 43259-56.2011 (Execução) e 12014-22.2014 (Embargos de 

Terceiro). Além disso, proceda a retirada do sigilo inserido na petição de ID 

26686412, advertindo ao advogado do exequente em abster-se de inserir 

sigilo em petições que não necessitem de tal condição. No mais, quanto ao 

pedido do exequente de efetivação da penhora sobre o faturamento da 

empresa Extra Caminhões Ltda. (ID 25883404), tem-se que sua análise 

esta suspensa até o deslinde dos Embargos de Terceiro nº 

12015-07.2014, conforme decisão de ID 25882989 – Pág. 2, pelo que 

indefiro-o, por ora. Quanto aos demais pedidos, verifica-se que a 

exequente informa que houve a prorrogação da vigência do contrato de 

arrendamento até outubro de 2022, contudo, não apresenta documentos 

que comprovem sua alegação, o que obsta a análise dos pedidos. Assim, 

intime-se a exequente para que se manifeste, juntando documentos 

elucidativos, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051755-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO DE CAMPOS SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

DALTON ABELHA OURIVES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051755-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSINALDO DE CAMPOS SENA RÉU: BANCO BRADESCO, DALTON 

ABELHA OURIVES Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração interposto não 

vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que 

desnecessária a apresentação de caução no caso em tela, pelo que sua 

presença não altera a decisão proferida, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO o embargos de 

declaração de ID 26581172. No mais, recebo, como emenda à inicial, a 

petição e documentos de ID 26840627 e mantenho na íntegra a decisão de 

ID 26187828, vez que ausente a certeza quanto ao pagamento do débito, 

bem como a urgência do pedido, já que a negativação ocorreu em 2016. 

Dando prosseguimento, cite-se as rés, nos termos da decisão 

supracitada, sendo que segue anexo informação acerca do endereço do 

Réu Dalton Abelha Ourives, conforme consulta ao sistema Infojud, 

requerida pelo autor (ID 26115693). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010490-34.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FACCHINI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO OAB - SP218164-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CAIS OAB - SP97584-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FATIMA DE ALMEIDA LEITE (EXECUTADO)

TC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS AUGUSTO LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0010490-34.2007.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FACCHINI S/A EXECUTADO: TC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, 

CARLOS AUGUSTO LEITE, MARIA FATIMA DE ALMEIDA LEITE Visto. 

Translade-se cópia na íntegra do Acórdão proferido no Tribunal de Justiça 

juntado no processo associado, para estes autos. Após, considerando 

que houve a extinção deste feito ante o reconhecimento da prescrição 

reconhecida nos autos de Embargos à Execução, proceda-se a 

desassociação dos processos. Havendo restrições, proceda-se a baixa, 

cujo comprovante seguirá anexo a esta decisão. Cumpridas as 

determinações, arquive-se com as anotações devidas. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012865-03.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (EXEQUENTE)

JOAO GOMES LEAL (EXEQUENTE)

LUIZ FERNANDO CARDOSO (EXEQUENTE)

ANGELA ROSA CUIABANO MIRAGLIA (EXEQUENTE)

MARIA DE LURDE MARTINS (EXEQUENTE)

VANDERLEY EMERICK (EXEQUENTE)

ALICE DA SILVA MARTINS (EXEQUENTE)

ANTONIO BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

ARLINDO DE BRITO (EXEQUENTE)
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BENONI SUBTIL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0012865-03.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALICE DA SILVA MARTINS, ANTONIO BENTO RODRIGUES, ARLINDO DE 

BRITO, BENONI SUBTIL DE OLIVEIRA, ERLEI CABRAL MACHADO, JOAO 

GOMES LEAL, LUIZ FERNANDO CARDOSO, ANGELA ROSA CUIABANO 

MIRAGLIA, MARIA DE LURDE MARTINS, VANDERLEY EMERICK 

EXECUTADO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por Alice da Silva Martins e outros, 

aduzindo erro e omissão na decisão de ID 25841793, alegando que o valor 

presente nos autos deve ser expedido em favor dos exequentes, 

conforme decisão de ID 25841649. O embargado apresentou 

contrarrazões ao recurso através do ID 25841797. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC). Em análise 

aos Embargos de Declaração interposto não vislumbro tais vícios 

apontados, sendo demonstrado que o objetivo do embargante é 

unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que devidamente 

fundamento na decisão embargada, assim como na decisão nela referida, 

que de acordo com o afastamento pelo STJ da multa do art. 475-J do 

CPC/73, necessária se fez a atualização do valor da dívida, momento em 

que restou valor remanescente a ser expedido em favor do embargado. 

Assim, os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se presta para modificar a decisão proferida. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES 

INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os 

embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, 

contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, 

nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não 

servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos 

da decisão, sendo essa a pretensão dos embargantes, o que ultrapassa 

os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso 

próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência dos vícios 

apontados pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 07239587220188070001 DF, 

Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª 

Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO 

SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO 

EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando 

integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição 

os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.” (N.U 

0003112-63.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Com essas considerações, 

REJEITO os embargos de declaração de ID 25841796, mantendo na íntegra 

a decisão prolatada. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009422-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo. Desse 

modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Custas e honorários na forma pactuada. 

Aguarde-se em arquivo. Decorrido o prazo fixado para cumprimento 

(25/05/2022), intimem-se as partes para informarem a satisfação, após 

volte-me concluso para extinção ou retorno da marcha processual (art. 

922 c/c seu parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009371-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CONSUELO GOTZSCH ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009371-35.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: ARLETE CONSUELO 

GOTZSCH ALVES Vistos. Defiro o pedido de ID 20563923, assim 

proceda-se a consulta junto ao Sistema INFOJUD acerca do endereço da 

executada, cuja informação segue anexa a esta decisão. Realizada a 

consulta e sendo constatado endereço diverso, cite-se a executada nos 

termos da decisão inicial. Indefiro a expedição de ofício junto ao TRE/MT e 

DETRAN/MT por falta de amparo legal. Sendo encontrado o mesmo 

endereço constante nos autos, defiro a expedição de ofício às empresas 

de telefonia, Águas Cuiabá e Energisa. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003747-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPITA ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES OAB - MT7819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0003747-95.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS EXECUTADO: ITAPITA 

ENGENHARIA LTDA - EPP Visto. Defiro o pedido de ID 25781201, assim 

proceda-se a restrição do veículo I/KIA Soul Ex 1.6L, ano 2009/2010, Placa 

NPI3309, através do sistema RENAJUD, cujo comprovante seguirá anexo a 

esta decisão. Após, lavre-se o termo de penhora (art. 845 § 1º, do CPC), 

em seguida, intime-se o devedor, por seu advogado, caso tenha 

constituído nos autos, do contrário, pessoalmente, oportunizando-o, 

assim, a requerer o que entender de direito. Na oportunidade, avaliem-se 

os bens. Defiro o pedido do exequente para incluir o nome do réu no 

cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, NCPC), assim, expeça-se 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a a parte credora para que ela proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de crédito. 
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Havendo custas perante estes órgãos, serão suportadas pela parte 

exequente. No mais, intime-se o exequente para se manifestar, postulando 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004871-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1004871-23.2018 Primeiramente, em face da implementação do 

Sistema INFOJUD, proceda-se a consulta junto ao sistema acerca do 

endereço da requerida cuja informação segue anexa a esta decisão. 

Considerando que o endereço constante na pesquisa é o mesmo que a 

parte requerida não foi encontrada, cite-se o requerida, Vimar da Silva 

Baptista , por edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, 

do NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio 

do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a 

revelia do requerido. E em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que apresente defesa no prazo legal. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0012014-22.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HENRIQUE ALVES FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0012014-22.2014.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EXTRA CAMINHOES LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HENRIQUE ALVES FERREIRA, EXTRA 

EQUIPAMENTOS LTDA, PERSIO DOMINGOS BRIANTE Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por Extra Caminhões Ltda., aduzindo 

contradição e obscuridade na sentença de ID 25884667 e ID 25884668, 

alegando que não houve a desconsideração da personalidade jurídica de 

modo que fosse possível a penhora sobre o faturamento da empresa. O 

embargado apresentou contrarrazões ao recurso através do ID 25884741 

e ID 25884742. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a sentença consta devidamente fundamentada quanto aos pontos 

suscitados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificá-la. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES 

INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os 

embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, 

contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, 

nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não 

servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos 

da decisão, sendo essa a pretensão dos embargantes, o que ultrapassa 

os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso 

próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência dos vícios 

apontados pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 07239587220188070001 DF, 

Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª 

Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO 

SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO 

EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando 

integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição 

os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.” (N.U 

0003112-63.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Com essas considerações, 

REJEITO os embargos de declaração de ID 25884669 a ID 25884671, 

mantendo na íntegra a sentença proferida. No mais, intime-se o Apelado 

para apresentar contrarrazões ao recurso de ID 25884672 e ID 25884673, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentadas ou não as contrarrazões, 

proceda-se à imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043259-56.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA TORRES ESGAIB OAB - MT5100-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXECUTADO)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0043259-56.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HENRIQUE ALVES FERREIRA EXECUTADO: PERSIO DOMINGOS BRIANTE, 

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA Visto. Proceda-se à secretaria a 

associação deste feito ao processo nº 12014-22.2014 (Embargos de 

Terceiro). Além disso, proceda a retirada do sigilo inserido na petição de ID 

26686476, advertindo ao advogado do exequente em abster-se de inserir 

sigilo em petições que não necessitem de tal condição. No mais, 

permaneça este feito suspenso até o deslinde dos Embargos de Terceiro 

acima mencionado, conforme decisão de ID 25823944 – Pág. 4. Após, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002945-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA PACHECO MARIM (AUTOR(A))

VICTOR RAFAEL PACHECO SANTANA MARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA SALVADOR OAB - MT15785-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002945-70.2019 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Em 

defesa a requerida apresenta contestação através do arquivo de id. 

12054607, sem preliminar. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. O ônus da prova foi invertido através 

da decisão de id. 18011338. Fixo como pontos controvertidos: se o 

preposto da requerida agiu de forma grosseira com os autores; se houve 

a prática de conduta ilícita pela requerida e quais os danos causados aos 

autores. DEFIRO a produção da prova oral postulada pelos autores (id. 

21579515: a) oitiva de testemunhas. Fixo o prazo comum de quinze dias 

úteis para as partes apresentarem rol de testemunhas[1] (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena de preclusão. Cumpre 

registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, mediante carta 

com aviso de recebimento, devendo juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 455, §§ 1º e 2º do 

NCPC). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/03/2020, às 14:00 horas. Intime-se e Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 357, §4º, NCPC.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0012015-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALVES FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0012015-07.2014.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EXTRA CAMINHOES LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HENRIQUE ALVES FERREIRA, EXTRA 

EQUIPAMENTOS LTDA, PERSIO DOMINGOS BRIANTE Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por Extra Caminhões Ltda., aduzindo 

contradição e obscuridade na sentença de ID 25977612 – Pág. 4 a ID 

25977613 – Pág. 4, alegando que não houve a desconsideração da 

personalidade jurídica de modo que fosse possível a penhora sobre o 

faturamento da empresa. O embargado apresentou contrarrazões ao 

recurso através do ID 25977619 e ID 25977620. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC). Em análise 

aos Embargos de Declaração interposto não vislumbro tais vícios 

apontados, sendo demonstrado que o objetivo do embargante é 

unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que a sentença consta 

devidamente fundamentada quanto aos pontos suscitados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. 

EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de 

declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, 

omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos 

do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

sendo essa a pretensão dos embargantes, o que ultrapassa os limites do 

art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a 

amparar sua pretensão. 3. A inexistência dos vícios apontados pela 

embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS.” (TJ-DF 07239587220188070001 DF, Relator: Robson 

Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO 

CPC – OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA 

REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – 

INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a 

temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição 

sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.” (N.U 

0003112-63.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Com essas considerações, 

REJEITO os embargos de declaração de ID 25977613 – Pág. 5 a ID 

25977616 – Pág. 2, mantendo na íntegra a sentença proferida. No mais, 

intime-se o Apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de ID 

25977617 e ID 25977618 – Pág. 1, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à imediata remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022966-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ALVES DE SOUSA (REU)

E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022966-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

REU: E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME, LUIS ALVES DE SOUSA Vistos. 

Primeiramente, em face da implementação do sistema INFOJUD, 

proceda-se a consulta acerca do endereço da requerida EP Engenharia 

Pré Moldados Ltda - ME, cuja informação segue anexa a esta decisão. 

Considerando que a pesquisa constatou endereço diverso, cite-se e 

intime-se a ré para comparecer à audiência abaixo, nos termos da decisão 

inicial. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

26/05/2020, às 08h00min, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Intime-se a parte autora para comparecimento na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Quanto ao requerido Luis Alves de 

Sousa, faz-se necessário prestar informações que possibilitem a consulta 

de seu endereço, como CPF, RG, filiação, etc., pelo que determino a 

intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017768-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARTINS RIBEIRO CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HERONIDES ARAUJO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017768-49.2019 Indefiro o pedido de citação por edital (id. 

24277804), vez que pelo aviso de recebimento – AR de id. 23160024, o 

requerido estava ausente no momento da citação no endereço indicado na 

inicial, e pela pesquisa realizada junto Sistema INFOJUD, em anexo, o 

endereço do requerido é o mesmo indicado pelo autor. Assim, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 11.05.2020, às 11:00 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se o 

requerido, através de oficial de justiça, para comparecer à audiência, no 

endereço constante na inicial, nos termos do despacho inicial. Intime-se o 

autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038001-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISMAR ANSELMO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

DEREK MARIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARUZA (REU)

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1038001-67.2019 Vistos. Designo o dia 05.05.2020, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intimem-se os autores na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038959-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (AUTOR(A))

JUAN MACOY DOS SANTOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

AILTON SILVA MACHADO (AUTOR(A))

AELCIO BENTO CONCEICAO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, 

“b”, do Novo Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma 

pactuada. Sem custas, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1038049-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEPAV AMBIENTAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GALVAO DE MOURA OAB - SP155740 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSASCO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas, conforme 

disposto no art. 90, § 3º, CPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora 

para levantamento da caução.. Certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015862-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Bravo Comércio de Lubrificantes LTDA ME ajuizou Ação de 

Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

de Urgência em desfavor de Odontoprev S.A, ambos qualificados nos 

autos, alegando que em 02/09/2014 celebrou com a ré contrato de plano 

odontológico empresarial para beneficiar seus colaboradores, e que ao 

tempo da formalização do pacto o vendedor omitiu a informação de que a 

inclusão/exclusão de funcionários somente seria possível após o período 

de 02 (dois) anos de carência, e que o contrato se renovaria 

automaticamente após esse período. Narra que mesmo superado o 

período de carência, a ré se nega a promover a exclusão de 

ex-empregados e que tanto os sócios da requerente como os funcionários 

que faziam uso do plano odontológico estavam descontentes com a 

qualidade dos serviços, e requereram o cancelamento, mas ambos os 

pedidos foram negados, sob fundamento de que o contrato foi renovado 

automaticamente e que a parte autora deveria aguardar novo prazo de 

carência, ou seja, mais 24 meses para promover nova alteração ou 

rescisão do contrato, o qual vem tentando desde dezembro/2016, e que a 

ré inseriu o nome da parte autora nos bancos de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Assevera que para tentar solucionar o problema 

procurou o Procon/MT, e que só teve acesso ao instrumento contratual 

após tentar excluir ex-funcionários do plano. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade 

de eventual dívida, e a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação do pedido urgente; 

que seja declarado rescindido o contrato firmado entre as partes, 

tornando insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, 

condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor 

de R$ 20.000,00, além das verbas de sucumbência. O pedido de tutela de 
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urgência foi apreciado e deferido (Id. 8065281). A ré apresenta 

contestação (Id. 9290574), aduzindo que o representante da requerente 

assinou a proposta contratual, a qual é acompanhada pelas cláusulas 

contratuais gerais, assim tinha conhecimento dos procedimentos a serem 

adotados quanto à movimentação do plano e rescisão do contrato; que é 

incabível a inversão do ônus da prova; que o contrato não possui qualquer 

conotação de contrato de adesão; que não há prova da negativa da 

requerida em promover a movimentação cadastral, nem do procedimento 

seguido pela autora para tanto, conforme o contrato; que superado o 

prazo, o contrato foi renovado automaticamente, mas está inativo desde 

01/03/2017, em razão da inadimplência da autora com as parcelas 

vencidas em 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017; que os serviços foram 

prestados, sendo o débito exigível e que não praticou qualquer ilícito, 

inexistindo o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos 

iniciais, com a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência. 

Réplica no arquivo de Id. 12376847. Intimadas a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir (Id. 14897186), a parte ré manifestou no 

arquivo de Id. 15077494 e a autora no de Id. 15079126. É o relatório. 

Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

mitiga o critério de destinação final e analisa a vulnerabilidade como fator 

determinante para a caracterização do consumidor e consequente a 

aplicação do regime jurídico da lei consumerista. Vejamos o seguinte 

julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA 

FINALISTA MITIGADA. (...) 2.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a 

teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), 

embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, 

se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes. (...) 6.- Agravo 

Regimental improvido.”. (STJ, AgRg no REsp 1413889/SC, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 

02/05/2014). Negritei. Assim, tendo em vista que o serviço é amplamente 

ofertado no mercado pela parte ré, e considerando a vulnerabilidade 

presumida do autor frente à mesma, equipara-se ele a consumidor, 

fazendo jus à proteção do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, 

conforme já determinado na decisão de Id. 8065281. Vê-se que o contrato 

foi elaborado unilateralmente pela ré, sem que a autora pudesse discutir o 

conteúdo de suas cláusulas, restando apenas a opção de aderir a ele ou 

não, portanto, se trata de contrato de adesão. Logo, é possível a 

adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar 

inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC). A questão também 

traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, 

segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira 

mais benéfica ao consumidor. Verifica-se que o contrato firmado entre as 

partes teve início da vigência em 01/09/2014, com período de 24 meses, 

ou seja, iria findar em 01/09/2016, e consta a informação de que o prazo 

para denúncia/cancelamento é de 60 (sessenta) dias antes do término do 

período vigente (Id. 7292795), assim, a parte autora tinha conhecimento de 

que deveria comunicar a intenção de rescisão do contrato até 01/07/2016. 

Sabe-se que pela falha na prestação do serviço tal prazo não prevalece, 

podendo ser denunciado a qualquer momento, mas apesar da parte autora 

alegar que os sócios e seus funcionários que faziam uso do plano 

odontológico estavam totalmente insatisfeitos com os serviços prestados 

pela empresa requerida, na medida em que não condiziam com os que 

foram apresentados/vendidos, ela não especif icou quais 

problemas/transtornos eram esses, ou seja, quais tratamentos dentários 

foram submetidos e que não obtiveram o resultado esperado, etc., a fim de 

indicar precisamente o defeito. Por outro lado, com relação à renovação 

automática e a forma de movimentação para inclusão/exclusão de 

beneficiários, realmente na proposta assinada pela parte autora não 

consta qualquer informação nesse sentido, e a ré não apresentou 

nenhuma prova de que tenha orientado/instruído a autora de como 

proceder e que a autora tenha recebido o termo das cláusulas contratuais 

gerais, já que não há assinatura no documento, etc. (art. 373, II, CPC). No 

CDC, o direito de informação está positivado no inciso III do art. 6º, sendo 

considerado direito básico do consumidor. Verbis: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”. O princípio da transparência 

consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os 

aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no 

princípio da informação. Por isso, não pode a ré manter a autora vinculada 

ao contrato sem sua vontade, ainda mais quando não comprovou que ela 

tinha conhecimento acerca da renovação automática, muito menos impedir 

a autora de fazer as movimentações/alterações no mesmo, como incluir 

novos beneficiários ou excluir ex-funcionário. Mesmo a autora buscando 

orientação por e-mail (Id. 7292756), teve de recorrer ao Procon/MT, o que 

não foi suficiente, necessitando demandar em juízo, sendo que desde 

setembro/2016 está tentando promover a exclusão de alguns beneficiários 

ou a rescisão do contrato que foi prorrogado automaticamente (Id. 

7292756), e apesar de a ré afirmar que o pacto está inativo, não é 

suficiente, já que a autora pretende a rescisão. Restando configurada a 

falha na prestação do serviço, resta o dever de indenizar. É pacifico o 

entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros 

de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio 

fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. 

AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 

20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando 

Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247), ainda que se trate de pessoa jurídica. 

Assim, em se tratando de indenização decorrente de irregular inscrição no 

cadastro de inadimplentes, “a exigência de prova do dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular”, que no caso dos autos é verificada no arquivo de Id. 

7292529. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. TIM CELULAR S/A. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA 

NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. IDENTIDADE DE 

PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SOMENTE EM RELAÇÃO AO PLEITO 

DE CANCELAMENTO DO CONTRATO "PLANO PLURI". PEDIDO INAUGURAL 

NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE 

DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA QUE NÃO ESTÁ 

ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA NO 

PONTO. MÉRITO. MATÉRIA DE DIREITO. CAUSA MADURA PARA 

JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.013, § 3º, 

NCPC (art. 515, § 3º, CPC/1973). Estando a causa madura, a teor do 

disposto pelo artigo art. 515, § 3º, CPC/1973 (art. 1.013, § 3º, NCPC/2015), 

compete ao Tribunal resolver - efetivamente - o mérito dos pedidos 

formulados. DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA 

CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO. 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE 

INDENIZAR INARREDÁVEL. PRECEDENTES. A indevida restrição cadastral 

provoca dano moral in re ipsa, vale dizer, independemente da produção de 

outras provas e da comprovação do prejuízo, diante da potencialidade 

ofensiva que seus reflexos causam ao exercício pleno do direito de 

crédito. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL 

REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

RESPEITO AOS PADRÕES DA CORTE. O juiz, ao arbitrar o valor da 

indenização, deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e 

da reprovabilidade, a teoria do desestímulo, a gravidade e a extensão do 

dano causado. (TJ-SC - AC: 20130365315 São João Batista 

2013.036531-5, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Primeira Câmara de Direito Público). Com relação ao 

arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência por 

Bravo Comércio de Lubrificantes LTDA ME em desfavor da Odontoprev 

S.A, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, tornando 

insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, especialmente 

as parcelas de 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017, consequentemente 
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confirmo a decisão de Id. 8065281. Condeno a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, este que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ, 26/03/2017 – Id. 7292529). Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043984-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CANUTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043984-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELVIN CANUTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043984-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CANUTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043984-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELVIN CANUTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043984-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CANUTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043984-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELVIN CANUTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016838-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016838-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/05/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de danos 

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25591286). Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação da parte 

autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 
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que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/05/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta de lesão neurológica de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Destaca-se que, embora 

requerido pela parte autora a desconsideração do laudo pericial 

supracitado e o prosseguimento do feito, com designação de nova perícia, 

sabe-se que, neste caso, a perícia médica é essencial ao deslinde do 

processo, não cabendo ao autor apenas por discordar da conclusão 

apresentada, requerer sua anulação. Deste modo, considerando que o 

laudo pericial realizado no mutirão quando da audiência de conciliação 

possui as informações necessárias e não sendo evidenciado pelo autor 

erro ou equívoco na análise do perito, vez que esse utilizou os 

documentos médicos acostados aos autos aliado a exame físico para 

elaborar o laudo, este é perfeitamente válido para ser usado em sentença, 

estando o presente feito devidamente instruído. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA 

REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – 

PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA 

MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a 

perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da 

realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, 

ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua 

realização. 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco 

da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não 

configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa3. Para 

evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme 

julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade 

Referencial de Honorários da OAB/MT.4. A fixação dos honorários 

advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro 

grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao 

patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau 

recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)(grifado) Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 
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pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

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

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta de lesão 

neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 10.125,00 

(dez mil cento e vinte cinco reais). Com relação ao pedido de danos 

morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra 

os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 

preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte 

cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028232-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS PAULINO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027960-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012110-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DELGADO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028444-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO NUNES PARAJARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028248-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA KRUGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028171-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028469-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR FIGUEIREDO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027910-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY ROSA DOS ANJOS COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida manifestou tempestivamente, quanto ao laudo pericial. 

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012090-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS REIS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028261-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028133-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE COUTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001036-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. H. (REQUERENTE)

VANESSA SAYURI SUZUKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001036-56.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Autorização Judicial proposta por Isabella Ayumi Hiratani 

representada por Vanessa Sayuri Suzuki. Pugna a parte autora pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja autorizada, mediante 

expedição de alvará, a aquisição de veículo automotor em nome da menor. 

Em que pese à documentação acostada aos autos, em sede de cognição 

sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora, 

tendo em vista a necessidade de oitiva do Ministério Público para a 

realização do ato, bem como em razão do pedido se confundir com o 

mérito da demanda. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se 

vistas ao digno representante do Ministério Público. Após, voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016077-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BF PARTICIPACOES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016077-34.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Abstenção de Uso de Nome Empresarial c/c Danos 

Morais e Obrigação de Fazer proposta por Bom Futuro Transportes 

Rodoviários Ltda. em face de BF Participações S/A. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004681 Nr: 25404-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDRYW ROCHA GRACIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique Lima - OAB/MS 

9.979 - OAB:, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Diante do retorno do REsp nº1.318.709, impulsiono o feito para proceder a 

intimação das partes para requer o que entenderem de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056991 Nr: 49558-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBE - BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA, 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DE BRITO CONTRO - 

OAB:OAB/SP 376.692, PEDRO HENRIQUE LIMA CAMARGO - 

OAB:OAB/SP 364.286, SIMONE CAROLINA LOPES - OAB:OAB/SP 

185.967, ZAIRA JESUS PEREIRA ROBERTO - OAB:OAB/MG 120.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação das 

partes para, no prazo legal, manifestarem o que entender de direito.
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Jhony O. Silva – Estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001973-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS OAB - 016.039.561-58 (REPRESENTANTE)

M. C. D. A. OAB - 081.224.601-27 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001973-66.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se tratar do mesmo pedido 

realizado no processo de nº 1025225-35.2019.8.11.0041, sendo assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002072-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A J COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002072-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Patrícia Moraes Ferreira em 

desfavor de C. A. J. Comércio de Alimentos EIRELI, buscando o pagamento 

da importância de R$ 5.992,24 (cinco mil novecentos e noventa e dois 

reais e vinte e quatro centavos). Estando o pedido devidamente instruído 

com a prova escrita, sem eficácia de título executivo, defiro a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

Conste no mandado que, nesse prazo o requerido poderá oferecer 

embargos e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016132-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BELCHIOR EPAMINONDAS WENCESLAU JUNIOR OAB - GO30741 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do petitório de id.22536966, dando o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos termos do 

artigo 485, III. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004926-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR VINICIUS ALVES PAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004926-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CESAR VINICIUS 

ALVES PAES Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de CESAR VINICIUS 

ALVES PAES, todos qualificados nos autos em referência, visando à 

apreensão da motocicleta Suzuki GSXR 1000, placa OBM1954, conforme 

descrita na inicial, diante de a constituição em mora do réu quanto ao 

inadimplemento do ajustado no contrato de financiamento celebrado com 

cláusula de alienação fiduciária, pleiteando pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do réu em custas e honorários de advogado. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 33.015,89 e acostou documentos. A liminar foi deferida no Id. 

12868618 e cumprida no Id. 13425250. O réu foi citado no ID. 13425142 e 

apresentou a contestação Id. 13485874, para pleitear pela concessão das 

benesses da assistência judiciária e afirmar o interesse na realização de 

audiência de tentativa de conciliação, com a inversão do ônus da prova e 

a improcedência da ação, além da exibição do valor de avaliação do 

veículo e de sua venda. Impugnação à contestação Id. 15117566 e cópia 

ID. 15117607, refutando o pleito de assistência judiciária. Na decisão Id. 

17774035 foi deferido ao réu os benefícios da assistência judiciária e 

designada audiência, realizada no Id. 18970966. Valores da venda e 

avaliação do bem acostados com a petição Id. 19568927. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa a autora a 

apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da parte ré e o 
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gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de financiamento. Da 

documentação encartada com a inicial, é possível extrair a relação 

contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pela autora e apreendido no Id. 

13425250. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte ré, 

tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito. De conseguinte, 

restando presentes os pressupostos legais de constituição e 

desenvolvimento do processo, aliada a prova documental inequívoca, de 

rigor a procedência do feito. Quanto a vigência do contrato, desde já faço 

constar que não é “extra petita” a sentença que julga procedente o pleito 

de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. 

Isso porque, conforme determina o § 1º do art. 3º do Decreto-lei nº 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

da instituição financeira sobre o bem alienado causa o rompimento do 

vínculo contratual existente entre as partes, e que o saldo da alienação do 

bem deve ser destinado ao abatimento do montante devido, salientando 

que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, 

esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. 

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, 

como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a 

consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em 

face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão 

movida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face 

de CESAR VINICIUS ALVES PAES, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042727-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REZENDE DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que o valor da guia apresentada no ID 20773345 (bairro MORADA DO 

SOL – zona 02) não condiz com o valor do endereço indicado na petição 

inicial de ID 16915593 (bairro MORADA DA SERRA– zona 06), sob as 

penas da lei. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031386-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que o valor da guia apresentada no ID 24021463 (bairro CENTRO – 

zona 01) não condiz com o valor do endereço indicado na decisão de ID 

22555748 (bairro PEDRA 90 – zona 07), sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 

21 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024721-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON - ME (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que a guia apresentada no ID 21142720 foi paga na cidade de 

Rondonópolis, não condiz com o endereço indicado na manifestação de ID 

19072053 (bairro CPA II - MORADA DA SERRA – zona 02), sob as penas 

da lei. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 175 de 908



Processo Número: 1042756-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINO LINO DA HORA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 21 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008515-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERSATIL SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (REU)

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de ID_. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que 

dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da 

ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o 

mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os 

processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar 

maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de ID _, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. Tudo, em caso de não cumprimento, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 21 

de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032207-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MARTINEZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 21 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003310-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de ID. 19390175 Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 
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com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de ID _, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. Tudo, em caso de não cumprimento, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 21 

de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134518 Nr: 24887-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI DOMINGOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 105, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098632 Nr: 9997-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTELINA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson José Ribeiro - 

OAB:OAB/SP 150.060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O efeito se arrasta desde outubro de 2016, quando a liminar foi deferida, 

até o presente momento, sem localização do bem, tampouco do Requerido. 

Desta forma, procedo a intimação do Autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fls 

60. Nota-se o Autor que todas as buscas pelo bem e requerido foram 

frustadas e, nos termos do Decreto-lei que regula o presente feito, a 

conversão em Execução é medida passivel de ser adotada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812074 Nr: 18567-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UYR BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O feito foi convertido em Execução aos 03.06.2016 e desde então nunca 

houve citação do Executado, apesar de inúmeras diligências levadas a 

cabo pelo Poder Judiciário. Assim, procedo a intimação da parte 

Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à 

certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 102, visando a citação do 

Executado, bem como, no mesmo prazo, manifeste visando a satisfação 

do seu crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815271 Nr: 21725-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SANTIAGO LTDA ME, 

JEFFERSON SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Certifico e dou fé que diligenciei junto ao sítio do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul e procedi a impressão e juntada dos andamentos 

processuais referentes aos autos 023/1.13.0010948-8, os quais 

encontram-se às fls. 106/108. Da análise dos extratos nota-se que os 

autos retornaram da segunda instância para o juízo de piso daquele 

estado aos 21.11.2019, bem como, na mesma data, as partes foram 

intimadas do ato acima. Desta forma, procedo a intimação das partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem a sentença, bem como o 

Acórdão prolatados nos autos de número Themis 023/1.13.0010948-8, 

número CNJ 0021720-41.2013.8.21.0023 em trâmite na 2ª Vara Cível de 

Rio Grande/RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769562 Nr: 22536-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIM CARLOS MORAIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, DANIEL NUNES 

ROMERO - OAB:OAB/SP 168.016, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 

182, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785573 Nr: 39439-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIFIBRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 Nos termos do despacho de fls. 138, bem como, ante os cálculos de fls. 

177/178, procedo a intimação DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

SUCESSIVO DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca dos cálculos 

efetuados pela Contadoria do Fórum, sendo os quinze dias iniciais para a 

Credifibra e os quinze dias subsequentes para Wilker.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451934 Nr: 24109-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, MARCO 

ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 7161, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 Intimação da instituição financeira para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito de Claudecir, fls. 152/189.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1357983 Nr: 20976-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR VULCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, V. M. TERMAS 

HOTEL LTDA, VANTUIL BELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls.59, 

bem como, dar o devido prosseguimento ao feito visando a satisfação do 

seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094873 Nr: 8325-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA EPP, EVANDRO CARVALHO PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo do acordo homologado nestes autos às fls. 

37, qual seja, 14 de janeiro de 2020, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a este juízo acerca do 

adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio será tido 

como cumprido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021981 Nr: 32899-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, EUDES 

NASCIMENTO DE ARAÚJO

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 

147, na qual é informado que a citação de Eudes não foi possivel, 

devendo dar o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407752 Nr: 39021-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANTONIO DA ROCHA ME, EDGAR 

ANTONIO DA ROCHA, SIMARA APARECIDA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PILLA FILHO - 

OAB:OAB/SP 294.164, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Prefacialmente, ante a resistência indevida da Instituição Financeira em 

cumprir a determinação de fls. 143 em sua totalidade, aplico a multa 

prevista no art. 77, inciso IV do CPC, em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado em favor do Estado, devendo o Sr. Gestor tomar 

as medidas necessárias para recebimento do crédito.

No mais, não obstante o CPC em vigor disponha que as sentenças 

prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem cronológica 

de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções elencadas 

no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em três laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407752 Nr: 39021-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANTONIO DA ROCHA ME, EDGAR 

ANTONIO DA ROCHA, SIMARA APARECIDA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PILLA FILHO - 

OAB:OAB/SP 294.164, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta de Ação de Execução ajuizada por FUNDO DE 

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de EDGAR ANTONIO DA 

ROCHA ME, EDGAR ANTONIO DA ROCHA e SIMARA APARECIDA DA 

ROCHA, o que faço com amparo legal no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de Janeiro de 

2020.Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955034 Nr: 2627-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA CICERO DE SA MARANHAO AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: raphaela beatriz rispoli nunes 

dreher - OAB:19705/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de ELIANA CICERO DE AS 

MARANHÃO AYRES.

Vislumbro dos autos que a Devedora foi intimado para efetuar o 

pagamento de seu débito (fls. 225) e, ao manifestar-se, informou que 

estaria em tratativas de acordo com a Instituição Financeira – fls. 230.

Desta feita, intimo as partes para informarem se houve composição, bem 

como apresentar minuta de acordo no prazo de 15 dias, sob pena de 

bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud conforme requerimento de fls. 

219/220.

No mesmo prazo, caso não haja composição, intimo a Instituição 

Financeira para apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa 

prevista no art. 523, § 1º do CPC, no prazo de 15 dias, visto que o cálculo 

de fls. 221/221 foi efetuado aos 19/10/2018, sob pena de arquivamento.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas devidas, tendo em vista a satisfação da prestação jurisdicional com 

a prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 393483 Nr: 28931-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 131, momento em que procedo a pesquisa de 

endereço da Requerida, entretanto foi declinado local já diligenciado 
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conforme certidão de fls. 63 (extrato anexo).

 Destarte, verifico que a Instituição Financeira não cumpriu a decisão de 

fls. 117, visto que a guia de fls. 127/128 foi paga para realizar diligencias 

no bairro Centro Norte, entretanto no endereço declinado a residência da 

Ré encontra-se no Shangrilá.

Por conseguinte, intimo o Banco para em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando que 

documentos como o de fls. 127, caracterizará resistência indevida ao 

cumprimento do comando, sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do 

CPC.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, venham os autos concluso 

para extinção, visto que a Casa Bancária já foi intimada via AR (fls. 138).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757118 Nr: 9277-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS P. DOS SANTOS - ME, RUBENS 

PACHECO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - 

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB - PESQUISA DE PATRIMÔNIO - 

IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.- Restando 

evidente que a parte pretende a utilização do sistema CNIB com o finco de 

realizar pesquisa de patrimônio, resta impossibilitado o deferimento de seu 

pleito, uma vez que a Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB) 

apenas organiza e dá publicidade às indisponibilidades já determinadas.- A 

pesquisa de imóveis passíveis de penhora não é obrigação da justiça, 

devendo o credor se incumbir de procurar meios hábeis para a satisfação 

da execução, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é a 

medida que se impõe.AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0024.08.935276-9/002Assim SUSPENDO o presente feito, nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).Friso, 

desde já que considerando o esgotamento de meios pelo juízo na 

localização de bens, saliento que não conheço de requerimentos futuros 

de desarquivamento sem prova da INDICAÇÃO PELO EXEQUENTE DE 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS, salientando que a repetição de atos exauridos dará azo a 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 876777 Nr: 14635-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA- EPP, WELINGTON RODRIGUES ANDRADE

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

OAB:22.165/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Deixo de apreciar o requerimento de fls. 151 neste momento.

Trata-se de Ação de Execução com a citação editalícia dos Executados 

citados (fls. 144) sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora 

especial que, informou não constatar nenhuma irregularidade nos autos, 

devendo o mesmo ter regular prosseguimento – fls. 146.

Destarte, verifico que o endereço de fls. 102 não foi diligenciado e, 

visando evitar nulidades futuras, expeça-se mandado de citação a ser 

cumprido na: Avenida Professor Altamiro Ari Rutz, n° 516, Quadra 02, Lote 

05, Bairro Parque Cuiabá, nesta capital.

Para tanto, intimo o Banco para em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

No mesmo prazo, intimo o Exequente para apresentar planilha atualizada 

da dívida, visto que o cálculo de fls. 141 foi efetuado aos 31/03/2019, sob 

pena de extinção.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio 

com aviso de recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 

dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1101270 Nr: 11065-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA.

Vislumbro dos autos que o Devedor foi intimado para efetuar o pagamento 

de seu débito (fls. 129), entretanto não houve manifestação nos autos 

(fls. 130).

Às fls. 117 o Banco pleiteou pela penhora via Bacenjud, todavia consigno 

que o último cálculo efetuado da dívida foi aos 07/08/2018 (fls. 118).

Desta feita, intimo a Instituição Financeira para apresentar planilha 

atualizada do débito, incluindo a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, no 

prazo de 15 dias sob pena de arquivamento.

Em caso de silêncio arquive-se a presente ação com as anotações e 

baixas devidas, tendo em vista a satisfação da prestação jurisdicional com 

a prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 342406 Nr: 12660-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCO DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, 

MARCOS PEREIRA DA SILVA, FERNANDA COELHO DA SILVA, DEVAZIR 

ZILDA COELHO DA SILVA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BESSA 

MIRACHI - OAB:3130/TO, DESIRRE MICHELLE DOS SANTOS - 

OAB:14821-B, IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:11315-A / 

MT

 Vistos, etc.

Vislumbro dos autos que às fls. 99 a Instituição Financeira foi intimada 

para apresentar planilha de débito atualizada, adequando o contrato a 

sentença proferida nos embargos à execução (fls. 75/81).

Entretanto, o Exequente manteve-se silente mesmo após devidamente 

intimado via DJE (fls. 103) e pessoalmente (fls. 108).

Desta feita, intime-se a Executada Serco Distribuidora de Tintas Ltda, via 

DJE, bem como a Defensoria Pública, mediante vista dos autos, para que 

manifestem se possuem interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 dias, conforme dispõem a Súmula 240 STJ.

Em caso de desinteresse, concluso para extinção.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798436 Nr: 4825-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE AMORIM DIAS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento de fls. 140 visto que já foi realizada a referida 

pesquisa por este Juízo, restando negativa (fls. 105).

Desta feita, intimo o Banco para cumprir a decisão de fls. 135, qual seja 

“[...] Assim, intimo o Exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito, indicando bens passíveis de serem penhorados e/ou 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção, salientando que a pesquisa junto ao sistema INFOJUD – DRF 

necessita de requerimento expresso da parte interessada [...], no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção, salientando que pedidos diversos, como 

o de fls. 140 que não tenha o condão de cumprir o comando judicial, 

caracterizará resistência indevida, sendo aplicada a multa prevista no art. 

77, IV do CPC.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios como o de fls. 140, intime-se 

o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1045198 Nr: 43996-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA FERREIRA R. PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fls. 423 apenas quanto a pesquisa junto ao sistema 

Renajud, visto que a busca no Infojud deve ser a última medida adotada 

pelo Poder Judiciário, em nome do princípio da cooperação, pois redunda 

em quebra de sigilo.

Destarte, intimo o Credor para manifestar acerca da pesquisa realizada 

(extrato anexo), indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo o 

que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, 

salientando que, como disposto no despacho anterior (fls. 419), a busca 

junto ao sistema ANOREG (bens imóveis) necessita de requerimento 

expresso da parte interessada.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas devidas, haja vista a conclusão da prestação jurisdicional com a 

sentença de mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 303001 Nr: 14541-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AMORIM RIBEIRO

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

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento de fls. 125, visto que compete a parte interessada 

indicar bens passíveis de penhora.

No mais, cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de fls. 123, 

salientando que caso seja formulado requerimentos já apreciados por este 

Juízo, será aplicada a multa prevista no art. 77, inciso IV do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015925 Nr: 30100-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO RODRIGUES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - OAB:

 Vistos etc.

Junte-se as contrarrazões aos declaratórios que se encontram na 

contracapa dos autos.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco 

Cartões S/A, aduzindo a impossibilidade de manutenção da fixação da 

multa decorrente de sua ausência em audiência e, em caso de mantida 

seja minorada.

O Embargado foi pela rejeição, tendo em vista a inadequação da via eleita, 

já que enfrenta decisão interlocutória, cujo direito já se encontra precluso.

É o relatório necessário.

Compulsando os autos tem-se que às fls.66 foi aplicada a multa de 2% do 

valor da causa em favor do Estado em 07/03/2018, no entanto, houve 

pedido de cancelamento desta em face da não ocorrência de citação à 

fls.67, petição protocolada em 02/03/2018, porém, juntada em 10/03/2018, 

reiterada às fls.71/73, sem apreciação, inclusive quando da sentença de 

fls.111.

Diante do exposto, considerando que não houve decisão concernente aos 

pedidos de afastamento da multa do artigo 334 § 8º do CPC, estando o 

feito extinto, pendendo somente o pagamento de honorários advocatícios, 

vejo por bem, acolher os declaratórios, para afastar a multa disposta às 

fls.66.

Desta feita, ACOLHO os Embargos de Declaração e de consequência, 

excluo a multa contida na interlocutória de fls.66.

Transitada em julgado e nada requerendo as partes, arquivem-se com as 

anotações devidas.

PIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1058694 Nr: 50371-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, RAFAEL MARTINS REBEQUI, DIRCEU ARTUR 

REBEQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro a o requerimento de fls. 102 visto a ausência de comprovação da 

cessão do crédito objeto da lide.

Vislumbro dos autos que o mandado de fls. 93 foi distribuído ao Sr. Jorge 

Eduardo Leiria, Oficial de Justiça, entretanto o mesmo ainda não foi 

devolvido acompanhado da respectiva certidão.

Portanto, expeça-se ofício a Central de Mandados concedendo o prazo de 

48 horas para o Meirinho efetuar a devolução do referido mandado, sob 

pena das sanções cabíveis.

 Destarte, vislumbro dos autos que o Sr. Oficial de Justiça diligenciou até o 

endereço indicado pelo sistema Infojud (fls. 63/64), entretanto apenas 

relatou que não localizou os Réus pois a residência sempre estava 

fechada (fls. 75), sem perguntar aos vizinhos se os mesmos são pessoas 

conhecidas no local.

Por conseguinte, expeça-se mandado de citação, intimação do arresto de 

fls. 79/83 e remoção dos respectivos bens, a ser cumprido no endereço 

de fls. 74, qual seja: Rua Neide Luiza Bastos Vieira, n° 11, Quadra 09, 

Bairro Jardim Petrópolis, nesta capital, devendo o Sr. Meirinho indagar os 
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vizinhos acerca da residência e/ou paradeiro dos Executados.

Para tanto, intimo o Banco para em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos que não tenham o condão de cumprir o 

comando acima, intimo a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento atender a determinação acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 31987-75.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAPUSET IND. E COM. DE CONFECÇÕES 

LTDA, MÁRIO SERGIO POLIMENI, MARIA AUXILIADORA COSTA AMORIM 

POLIMENI

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Não obstante o pleito de fls. 210, reiterado às fls. 214/215 verifica-se que 

a executada Maria Auxiliadora não foi devidamente citada.

Assim, procedo a pesquisa de seu endereço atual via sistema Infojud, 

ocasião em que obtive êxito (extrato anexo).

Desta forma, expeça-se mandado de citação e demais atos a ser 

cumprido no endereço: Rua Estocolmo, Nº 300, Condomínio Alphagarden, 

CEP 78048-095, nesta cidade.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, sob pena de extinção por manifesta falta de 

interesse.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835191 Nr: 40398-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, ESPÓLIO DE 

VITORINO FERRI, MARCOS LUCIANO FERRI, ALCEDINA LUCIANO FERRI, 

MARCELO LUCIANO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 131, momento em que procedo a pesquisa de 

endereço das Executadas e dos herdeiros do de cujus Vitorino Ferri, 

sendo declinado locais já diligenciados (fls. 62 e 129).

Destarte, vislumbro dos autos que o mandado de fls. 121 foi distribuído a 

Srª. Sônia Cristina Almeida Hayashi, Oficiala de Justiça, entretanto 

conforme certidão inserida no sistema Apolo aos 30/11/2019, a referida 

diligência restou infrutífera.

No mais, ante o teor das certidões de fls. 62, expeça-se mandado de 

citação do Representante do Espólio de Vitorino Ferri, a ser cumprido na 

pessoa de seus herdeiros, bem como dos demais Executados no 

endereço: Rua Osório Duque Estrada, n° 656, Bairro Araes, nesta capital.

Para tanto, intimo o Banco para em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos que não tenham o condão de cumprir o 

comando acima, intimo a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento atender a determinação acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 480140 Nr: 4285-77.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SILVA

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTA esta Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença 

ajuizada por BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A em 

face de OSMAR SILVA, com fulcro no art. 487, II do CPC.Deixo de 

condenar o Banco ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em 

vista que não houve intervenção da parte devedora, no entanto, 

condeno-o quanto as custas processuais, intimando-o para regular 

quitação e, em caso de inércia, proceder nos termos da orientação da 

CGJ.Transitada em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 710248 Nr: 3186-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALIMA NUNES SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise da petição de fls. 102/103 verifica-se que o exequente não 

demonstrou desinteresse nos semoventes dados em garantia, e que o 

valor atualizado da dívida se encontra em R$ 62.630,69.

Assim, expeça-se carta precatória a Comarca de Paranatinga - MT, com 

prazo de 120 dias, para penhora, avaliação e demais atos expropriatórios 

em relação às 20 cabeças de gado da raça Nelore, que se encontram na 

Fazenda Novo Horizonte II, de propriedade da executada.

Para tanto, INTIMO O EXEQUENTE para recolher as custas de distribuição 

da missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 

15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital com fulcro no 

princípio da celeridade processual, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Salienta-se que somente após a penhora dos bens dados em garantia, 

serão apreciados quanto aos demais, nada impedindo que o autor proceda 

a anotação premonitória, se assim entender necessária, para garantia de 

seu direito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1096835 Nr: 9229-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento de fls. 95 ante transcurso do prazo mencionado 

sem manifestação nos autos.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco s/a em face 

de João Bosco Ribeiro, sendo este assistido pela Defensoria Pública (fls. 

64).

Vislumbro dos autos que às fls. 42/48 foi realizada pesquisa junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Anoreg, visando a localização de bens 

passíveis de penhora, restando positiva quanto a última.

Às fls. 75 a Instituição Financeira requereu a penhora do imóvel n° 71.113, 

entretanto ante a averbação de alienação fiduciária em favor da Caixa 

Econômica o mesmo foi indefiro (fls. 78).

Posteriormente, o Exequente foi intimado a apresentar as matrículas 

atualizadas dos imóveis declinados no Anoreg (fls. 45/48), bem como 

acostar a planilha da dívida (fls. 90).

Em cumprimento ao referido comando, a Casa Bancária informou ter 

localizado apenas 02 imóveis em nome do Executado, apresentando as 

respectivas certidões (fls. 97/99) e cálculo do débito (fls. 102), sem 

formular requerimentos, inclusive, indicando sobre qual pretende a 

penhora, evitando excesso, diante do valor da dívida.

Desta feita, intimo o Banco para dar prosseguimento ao feito, indicando 

bens passíveis de penhora e/ou requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios como o de fls. 95, intime-se a 

Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014132 Nr: 29367-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP, 

CELIA REGINA MAZZER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante a manifestação do exequente de fls. 149/152, verifica-se 

que esta não atende de forma satisfatória a determinação de fls. 147.

Assim, cumpra-se a parte final da decisão mencionada: “(...) intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para proceder no prazo 

de 05 dias com a mesma admoestação”.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 413999 Nr: 2739-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. ALVES E CIA LTDA - ME, JOSÉ 

FRANCISCO ALVES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco S/A em face 

de J. F. Alves e Cia Ltda – ME e José Francisco Alves, todos qualificados 

nos autos.

Na decisão de fls. 62/62v o banco foi intimado para recolher as custas de 

distribuição para expedição de cartas precatórias, bem como 

manifestar-se a respeito de pesquisas realizadas via Renajud e Anoreg.

Às fls. 70/70v o banco declina novo endereço para tentativa de citação do 

devedor nesta comarca, razão pela qual requer o cancelamento das 

missivas, nada requerendo quanto ao acima contido (pesquisas).

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço 

declinado pelo credor às fls. 70v, observando-se o comprovante de 

diligência às fls. 72/73.

Em caso de retorno negativo do mandado, cumpra-se o contido na decisão 

de fls. 62 no que tange a expedição das missivas, intimando o autor para 

recolhimento das custas de distribuição em 15 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido, intime-se via correio para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Empós, conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824530 Nr: 30590-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS 

EIRELE, GUILHERME MOLIN, TAISA DANIELA MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A 

em face de Suprema Indústria e Comércio de Móveis Ltda, Guilherme Molin 

e Taisa Daniela Molin, todos qualificados nos autos.

Às fls. 37/41 as partes informaram que haviam entabulado acordo 

extrajudicial com o fito de quitar o débito objeto desta ação.

O acordo foi homologado às fls. 42 e o feito foi suspenso até 26/03/2019, 

data para pagamento da última parcela.

 Na decisão em comento foi consignado que, após o transcurso do prazo 

a parte autora deveria se manifestar a respeito do cumprimento ou não em 

5 dias, contudo, mesmo depois de intimada via DJE – fls. 45 e 

pessoalmente – fls. 55, esta manteve-se inerte, o que redunda em 

resistência indevida ao comando judicial e de consequência a aplicação da 

multa do artigo 77, IV do CPC.

No entanto, tendo em vista o abandono da ação, intimo o advogado dos 

réus para regularização de sua representação em 15 dias e no mesmo 

prazo comprove o cumprimento da avença e/ou diga quanto ao interesse 

na continuidade da lide, com fito de extinção conforme disposto na Súmula 

240 STJ.

Empós, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 718598 Nr: 14499-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DIESEL CAMINHOES LTDA ME, SUMAYA 

VILAS BOAS HUSSEIM, PEDRO AMILTON PASSARINI

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco S/A em face 

de Vale Diesel Caminhões Ltda ME, Sumaya Vilas Boas Husseim e Pedro 

Amilton Passarini, todos qualificados nos autos.

Às fls. 82/83 o banco informa que as partes transigiram extrajudicialmente 

e entabularam acordo com o fito de quitar o débito objeto da demanda, 

ficando ajustado que os executados realizarão o pagamento de R$ 

6.000,00 a vista. Por esse motivo requereu a homologação e a extinção do 

feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, IV do NCPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO e 

EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com amparo legal no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofício para baixa de penhora, bem como 
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retirada de restrição via Renajud, haja vista que inexiste determinação 

judicial nesse sentido.

Ante a renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 36684 Nr: 21262-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO - ME, IRACI 

VILELA FERREIRA, EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA, ESPÓLIO DE 

PEDRO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CAROLYNE 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:Def. Pública, SHERLOCK HOLMES DA 

SILVA - OAB:4.237-B/MT

 ,EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO 

DO SISTEMA CNIB - PESQUISA DE PATRIMÔNIO - IMPOSSIBILIDADE - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.- Restando evidente que a parte 

pretende a utilização do sistema CNIB com o finco de realizar pesquisa de 

patrimônio, resta impossibilitado o deferimento de seu pleito, uma vez que 

a Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB) apenas organiza e 

dá publicidade às indisponibilidades já determinadas.- A pesquisa de 

imóveis passíveis de penhora não é obrigação da justiça, devendo o 

credor se incumbir de procurar meios hábeis para a satisfação da 

execução, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é a medida 

que se impõe.AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0024.08.935276-9/002Desta feita, remetam-se os autos ao ARQUIVO 

com as anotações e baixas devidas, visto a satisfação da prestação 

jurisdicional com a prolação da sentença de mérito.Friso, desde já que 

considerando o esgotamento de meios pelo juízo na localização de bens, 

saliento que não conheço de requerimentos futuros de desarquivamento 

sem prova da INDICAÇÃO PELO CREDOR DE BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS DEVEDORES, salientando que a 

repetição de atos exauridos dará azo a aplicação da multa do artigo 77 do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812888 Nr: 19369-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Segue sentença em 05 laudas e, ante os termos do "decisum", segue 

liberação do bloqueio Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812888 Nr: 19369-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

EVANDRO APOLINÁRIO DA SILVA, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 832972 Nr: 38493-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLNEY REGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/MT, 

JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - OAB:17.074A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ,:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - 

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB - PESQUISA DE PATRIMÔNIO - 

IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.- Restando 

evidente que a parte pretende a utilização do sistema CNIB com o finco de 

realizar pesquisa de patrimônio, resta impossibilitado o deferimento de seu 

pleito, uma vez que a Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB) 

apenas organiza e dá publicidade às indisponibilidades já determinadas.- A 

pesquisa de imóveis passíveis de penhora não é obrigação da justiça, 

devendo o credor se incumbir de procurar meios hábeis para a satisfação 

da execução, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é a 

medida que se impõe.AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0024.08.935276-9/002Desta feita, remetam-se os autos ao ARQUIVO 

com as anotações e baixas devidas.Por fim, desde já não conheço de 

pedidos dessa natureza e considerando o esgotamento de meios pelo 

juízo na localização de bens, devendo o presente caderno processual ser 

arquivado, vindo concluso apenas nos casos em que O EXEQUENTE 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DO DEVEDOR, salientando que a repetição de atos exauridos dará azo a 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1069362 Nr: 55163-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO RURAL DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, SILVANO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbro dos autos que foram realizadas todas as pesquisas de bens em 

nome dos Executados, restando positiva apenas quanto ao Bacenjud (fls. 

55/57), todavia a Instituição Financeira requereu o desbloqueio dos 

valores retidos (fls. 66), o que foi deferido – fls. 70.

Desta feita, o feito foi suspenso pelo art. 921, inciso III do CPC (fls. 106), 

momento em que o Banco interpôs agravo de instrumento (fls. 109/110), 

sendo o mesmo provido (fls. 116/120).

Às fls. 122 a Instituição Financeira requereu novamente a pesquisa via 

Renajud e, por todo o exposto, procedo a referida busca (extrato anexo).

Portanto, intimo o Exequente para manifestar acerca da pesquisa realizada 

(extrato anexo), indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo o 

que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da Casa Bancária nos 

autos, SUSPENDO a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III 

do CPC e termos do § 1º do referido artigo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 403794 Nr: 35711-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ÉLIO CORREA, EDÉZIO CORRÊA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco foi intimado para em 05 dias trazer as certidões referidas às 

fls.93/98, motivo de outros despachos, não cumpridos pela Instituição 

Financeira, sendo, inclusive às fls.116 admoestado que o descumprimento 

redundaria em aplicação da multa do artigo 77 do CPC., do que foi, intimado 

pessoalmente às fls.124, mantendo o mesmo comportamento, motivo pelo 

qual, nos termos do artigo 77, IV do CPC - "cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação", fixo-a em 10% do valor da causa em favor 

do Estado, procedendo o Sr. Gestor as medidas necessárias para o 

Estado receber seu crédito.

No mais, indefiro o pleito contido às fls. 118/119, tendo em vista a tentativa 

inexitosa de bloqueio (fls. 64), sendo que ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud é 

medida inócua.

Assim, de uma vez por todas, visando o regular andamento do feito que 

se arrasta de 2009, sendo que desde 2017, aguarda o cumprimento do ato 

supra mencionados (certidão cartorária), em nome do princípio do tempo 

razoável de duração do processo, acosto-as neste momento.

Por conseguinte, intimo o Exequente para manifestar acerca das certidões 

apresentadas, indicando bens passíveis de serem penhorados e/ou 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se via correio com 

aviso de recebimento para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 849917 Nr: 53038-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E GONÇALVES LTDA, OSMAG 

MORAIS GONÇALVES, NATALIA DE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, HAROLDO WILSON MARTINEZ 

DE SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13930/MT, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DANDARA 

SIQUEIRA E SILVA - OAB:15964, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9899, SIDINEI DOS 

SANTOS NUNES - OAB:11252

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, PEA 1446713 de 

02/01/2020.

Em consonância com o artigo 337 da CNGC, proceda-se a abertura de 

volume a partir das folhas 201 (duzentas e um).

 Proceda-se a alteração do polo ativo passando a constar Ativos S/A 

Securitizadora de Créditos Financeiros.

Não obstante a juntada da planilha de débitos de fls. 218/221, tendo em 

vista que as pesquisas correspondentes ao BACENJUD, RENAJUD, 

ANOREG e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada nos termos do art. 854 do CPC, INTIMO A EXEQUENTE para, 

no prazo de 15 dias requerer mediante petição as referidas pesquisas, 

sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773443 Nr: 26598-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARIO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. 

C. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA DE 

MATTAR - OAB:6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Restituição de Valores Não Devolvidos em 

fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 160/161 foi homologado o cálculo de fls. 148, ocasião em que a 

requerida foi intimada para proceder ao pagamento da diferença quanto 

aos honorários advocatícios, bem como novos honorários advocatícios, 

mas quedou-se inerte em acostar o comprovante de depósito.

No entanto, em consulta ao SisconDj verifica-se que fora efetuado um 

segundo depósito pela devedora, razão pela qual, INTIMO o causídico 

credor para manifestar sua concordância, bem como indicar os dados 

bancários para levantamento do montante depositado, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção por quitação da obrigação.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771104 Nr: 24157-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOY MACHADO & CIA LTDA -ME, JOÃO 

CARLOS DE GODOY MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante o requerimento formulado pela Instituição Financeira acerca 

da inserção de restrição sobre os bens encontrados na pesquisa Renajud 

(fls. 95/96), saliento que levando-se em consideração a planilha 

apresentada pela Defensoria Pública reconhecendo a dívida dos 

Executados (fls. 130), a Tabela Fipe e o valor de mercado (extrato anexo), 

é evidente que eles enquadram-se nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 836: (...) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução (...)”

Destarte, acerca do pleito de penhora do imóvel matriculado sob o n° 

70.028 no 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT de 

propriedade do Executado João Carlos de Godoy Machado (fls.145), 

INTIMO o exequente a juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel, 

visto que este não consta nas pesquisas do Anoreg.

CUMPRIDO e estando devidamente comprovada a propriedade, defiro-a, 

expedindo-se mandado de penhora e avaliação.

Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

No mesmo prazo acima, intimo o Banco para manifestar acerca do cálculo 

apresentado pela Defensoria Pública às fls. 130 no prazo de 15 dias, sob 

pena reconhecimento daquele valor como o devido.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se a Instituição Financeira, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771047 Nr: 24098-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA-ME, 

ANDERSON VIEIRA GONÇALVES, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, 

PAULO MONTEIRO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Deixo de apreciar o requerimento de fls. 250 neste momento.

Trata-se de Ação de Execução com a citação editalícia dos Executados 

(fls. 242), sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial 

que, informou não constatar nenhuma irregularidade nos autos, devendo o 

mesmo ter regular prosseguimento (fls. 245).

Às fls. 246/248 o Douto Defensor apresentou planilha da dívida, não 

havendo manifestação do Exequente neste sentido.

Por conseguinte, intimo a Instituição Financeira para manifestar acerca do 

cálculo apresentado pela Defensoria Pública no prazo de 15 dias, sob 

pena de consideração desse montante para o Bacenjud requerido às 

fls.250.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746846 Nr: 44070-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA. ME, RONILDO GAMA DA SILVA, ENY JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/MT

 (...)É o breve relatório. Decido.Da análise dos autos, verifica-se a 

ausência de manifestação do Banco do Brasil acerca da alegação de 

garantia de pagamento pelo Sebrae aventada pela executada.Assim, 

intime-se o Sebrae, via correio com aviso de recebimento, no endereço: 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3999 - Centro Político 

Administrativo, Cuiabá - MT, 78049-939, para que se manifeste acerca do 

alegado pela devedora Eny na exceção de pré executividade (garantia no 

percentual de 80% do valor financiado pelo SEBRAE/FAMPE), no prazo de 

15 dias.Após, intime-se o Banco do Brasil para se manifestar em igual 

prazo.Em caso de silêncio de ambas as partes, salienta-se que a ação 

transcorrerá somente sobre o percentual de 20% do valor financiado.No 

mais, ante a ausência de citação do executado Ronildo, procedo a 

pesquisa de seu atual endereço via sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato anexo).Dessa forma, expeça-se mandado de citação e 

demais atos, a ser cumprido no endereço: Avenida Madri, Nº 525, Bloco 7, 

Apto 34, Bairro Despraiado, nesta cidade.Para tanto, intimo o exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)sob pena de extinção por manifesta falta 

de interesse.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 873427 Nr: 12160-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, AFM, TLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ,: “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.Outrossim, 

os demais pleitos, evidenciam a falta de interesse na conclusão da lide, 

digo isso, pois, não obstante as petições formuladas pela Ativos às fls. 

142/149 e 150/154, já houve o julgamento dos Embargos à Execução que 

se encontravam em apenso, bem como não foi conhecida a Exceção de 

Pré Executividade, conforme se infere da decisão de fls. 123, do qual já foi 

regularmente intimado.Desta feita, expeça-se carta precatória a ser 

cumprida no endereço: Rua dos Canarinhos, Nº 140, Bairro Cidade Jardim, 

Uberlândia/MG, CEP 38412-162.Para tanto, intimo o exequente para 

recolher as custas de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a 

diligência, comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, 

para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio 

da celeridade processual, tudo sob pena de extinção da ação quanto a 

Terezinha Lisieux.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do ato supra mencionado, intime-se a exequente, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.No mais, intimo a credora para no mesmo prazo 

indicar bens passíveis de penhora que pertençam aos executados já 

citados, tudo sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 922017 Nr: 44566-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 

DOS DEP. DE POLÍCIA FED. E POL. ROD.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MOTA DA COSTA, RONALDO 

MARQUES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO FRANCISCO MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito 

Mútuo dos Servidores Públicos Federais Lotados nos Estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB Federal em face de Eduardo Mota 

da Costa e Outros.

 Vislumbro dos autos que todos os Executados foram citados 

pessoalmente (fls. 53, 70 e 72), entretanto não ajuizaram Embargos à 

Execução (fls. 76).

Desta feita, foram realizadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, 

Renajud, Anoreg e DRF, visando a localização de bens passíveis de 

penhora, entretanto restaram negativas (fls. 80/94).

O Banco pleiteou pela penhora do quinhão que pertence ao Executado 

Eduardo na ação de inventário que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Jaciara, código 94758 (fls. 96), o que foi deferido (fls. 102), sendo o ato 

realizado aos 15/10/2019 (fls. 118v).

Em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, verifico por meio dos 

andamentos processuais (extrato anexo) que o plano de partilha não foi 

apresentado na ação de inventário, sendo a Defensoria Pública intimada 

em 22/12/2019.

Assim, aguarde-se por seis meses para conclusão do inventário e 

transcorrido o prazo intime-se a Exequente para manifestar em 15 dias, 

sob pena de extinção e desconstituição da penhora efetuada nos autos 

código 94758.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando acima no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227440 Nr: 34680-32.2005.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ALBERTO 

PINHEIRO MACHADO, ENEAS YONEZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - OAB:, JOÃO 

BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, TADEU TREVISAN BUENO 

- OAB:6212/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de Ação Monitória em fase de cumprimento 

de sentença formulada por Banco Bradesco S/A em face de Drogaria 

Cuiabá LTda e outros.

Os devedores foram devidamente citados.

Às fls. 216 o exequente pugnou pela penhora dos imóveis matriculados 

sob os números 53.380, 53.381 e 53.382 no Cartório Sexto Ofício de 

propriedade da empresa devedora.

Desta feita, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Para tanto, intimo o credor para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

No mais, intimo o banco credor para se manifestar acerca do Ofício de fls. 

220/221 encaminhado pelo Banco Itaú, manifestando seu interesse na 

penhora de ativos que não possuem precificação, no prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o credor, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 811175 Nr: 17666-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA COSTA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução precedida de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento em face de 

Carlos Alberto da Costa Braga, ambos qualificados nos autos.

Na decisão de fls. 96 a instituição financeira havia sido intimada para 

acostar aos autos planilha atualizada do débito e a causídica Daniela 

Ferreira para acostar instrumento procuratório.

Às fls. 98/99 a Omni cumpriu o comando judicial (fls. 100), o que não 

ocorreu quanto a douta advogada (regularização de sua representação 

processual).

Portanto, intimo-a para cumprir em 05 dias, sob pena de comunicação a 

OAB.

Mantendo-se inerte, intime-se a Omni para juntar procuração do advogado 

da Instituição no mesmo prazo, sob pena de extinção.

Outrossim, faço constar que as pesquisas via Bacenjud (Contas 

bancárias) e Infojud (Imposto de renda) ainda não foram realizadas, haja 

vista que necessitam de requerimento expresso da parte interessada, 

portanto, quando do cumprimento dos atos acima, deve requerer o que 

entender de direito, sob pena de caracterizar falta de interesse na 

conclusão da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 279607 Nr: 5736-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, cuja sentença 

prolatada às fls. 191/193 foi anulada pelo E. Tribunal de Justiça no 

julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco 

Financiamentos (fls. 217/226).

Assim, proceda-se a regularização no sistema Apolo, bem como na capa 

dos autos.

Após, dê-se vista a douta Defensoria Pública para se manifestar sobre a 

petição de fls. 230, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758964 Nr: 11235-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINO PEDRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR 

- OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada 

por HSBC Bank Brasil s/a – Banco Multiplo em face de Jorcelino Pedro de 

Almeida.

Às fls. 229 o Exequente pleiteia pela penhora do imóvel nº 68.071 em 

nome do Devedor, ocorre que, considerando a pesquisa feita ao sistema 

Anoreg às fls. 222/223, há indícios de que este seja seu único bem.

Todavia, ante a ausência de anotação de edificação na matrícula 

mencionada acima defiro o pleito de penhora, SALIENTANDO que a sua 

formalização, bem como a realização dos atos expropriatórios ocorrerão 

por conta e risco da Instituição Financeira e, ao fim confirmada essa 

situação fática (impenhorabilidade, se for o caso), deve suportar o ônus 

dessa constrição.

Por conseguinte, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

observando-se a matrícula de fls. 229v.

Para tanto, intimo o Credor para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de arquivamento.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas devidas, tendo em vista a satisfação da prestação jurisdicional com 

a prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 111018 Nr: 1245-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, RODOSCAN 

COM. E IND. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR ELPÍDIO 

PACHECO - OAB:2253/MT

 Vistos etc...
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Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco da Amazônia S/A em face de Odair Aparecido Busíquia e 

Rodoscan Com. e Ind. de Peças para veículos Ltda.

Consta dos autos a penhora de um imóvel matriculado sob o nº 44.953 no 

Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, no entanto, às fls. 

1071/1074 compareceu aos autos a empresa Rodomag Comércio de 

Peças e Serviços Ltda na qualidade de terceira interessada, arguindo que 

adquiriu o referido imóvel no ano de 1996, acostando diversos 

documentos para amparar a sua alegação.

Desta feita, intimo o banco exequente para se manifestar no prazo de 15 

dias, sob pena de desconstituição da penhora q ue recaiu sobre o imóvel 

em tela e extinção do feito por manifesta falta de interesse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios como o de fls. 1145, intime-se 

o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 

dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060007 Nr: 51076-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO LOPES, SIDNEY PEREIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco Bradesco s/a em face 

de José Antônio Lopes e Sidney Pereira Machado.

Vislumbro dos autos que os Executados foram citados via edital (fls. 152), 

nomeando a Defensoria Pública como curadora especial que, apresentou 

manifestação por negativa geral acompanhada da planilha atualizada da 

dívida, informando não haver irregularidades na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento (fls. 159).

Indefiro o requerimento de fls. 165/167 visto que o veículo encontrado na 

pesquisa Renajud (fls. 44/46), placa: OBR-5214, encontra-se com 

restrição de alienação fiduciária em favor de Instituição Financeira 

(extratos anexo) o que impossibilita sua venda em leilão, nada impedindo 

que a parte proceda a anotação premonitória de forma a garantir seu 

direito, até porque os devedores se encontram em lugar incerto e não 

sabido, motivo da citação via edital, o que redunda, na impossibilidade de 

penhora e demais atos, quantos aos móveis declinados às fls.44/46.

Assim, após esgotamento das medidas visando a localização de bens, por 

meio do sistema colocados à disposição da justiça, com suporte no 

princípio de cooperação, resta ao Banco as diligências por ele à serem 

findadas com fito de indicação desses.

Desta feita, com suporte no artigo 921, III do CPC, arquivem-se com as 

anotações devidas, até manifestação da Instituição Financeira, com 

indicação de bens passíveis de penhora e sua localização.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125766 Nr: 21247-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDA DOS SANTOS 

PIRAJÁ - OAB:20557/O

 Vistos, etc.

Verifico que não foram impressas todas as matrículas apontadas pelo 

sistema Anoreg em nome do Executado Antonio Sérgio Pereira Santos, 

haja vista o grande número de certidões (fls. 47/60), bem como a 

Instituição Financeira não as apresentou, mesmo após devidamente 

intimada (fls. 140).

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual e 

efetividade, procedo a impressão de todas as matrículas apontadas no 

órgão mencionado acima (extrato em anexo).

Por conseguinte, intimo a Casa Bancária para manifestar acerca das 

mesmas, apresentar planilha atualizada da dívida e/ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio, com aviso de recebimento para em 05 dias cumprir o comando 

judicial, sob a mesma admoestação, ficando desde já INDEFERIDO 

requerimentos de dilação de prazo.

CUMPRIDO, conclusos para apreciação, inclusive do pedido de 

fls.148/153.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 20213 Nr: 6935-24.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

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

SERVIÇOS LTDA., SIRLEY RIOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Leticia Rodrigues - 

OAB:21230/O, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, 

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:5959/MT, PAOLA 

CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT

 Vistos etc...

Juntem-se a petições que se encontram na capa dos autos, protocolos 

PEA 1428405 de 27/09/2019 e 1446515 de 23/12/2019.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Sistema S/A em face de Servidiesel Comércio de Peças e 

Serviços Ltda e outros.

Proceda-se a anotação do executado Roberto Alves Pereira Rios no 

sistema Apolo, bem como na capa dos autos.

Ante o requerimento de fls.409, procedo a exclusão do advogado 

Francisco Eduardo Torres Esgaib no que tange aos devedores Servidiesel 

e Sirley.

Da análise dos autos verifica-se a existência de penhora de uma vaga de 

garagem matriculada sob o nº 7532 no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, 

bem como de diversas peças de automóveis penhoradas no ano de 1998.

Desta feita, intimo o exequente para manifestar seu interesse nos 

referidos bens, no prazo de 15 dias.

Em não tendo interesse, conclusos para declaração de ineficácia, bem 

como, para atendimento do pedido de fls.351 (bacenjud do montante 

declinado na petição PEA 1428405 a ser juntada), salientando, que quanto 

as demais pesquisas correspondentes ao RENAJUD, ANOREG e INFOJUD 

– DRF necessitam de requerimento expresso da parte interessada, o que 

deverá proceder, caso tenha interesse, em caso da diligência (fls.351) ser 

negativa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 349787 Nr: 20067-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERUSKA DE PAULA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZIO RODRIGUES VIEIRA JÚNIOR, JOSE 

MARQUES BONS OLHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, RAFAELLA MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS - OAB:OAB/MT 11.029

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, desentranhe-se a petição de fls. 241/242, juntando ao 

processo correlacionado.

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por Veruska de Paula Carvalho em face de Nilzio Rodrigues Vieira Junior e 

Jose Marques Bons Olhos, em razão da sub-rogação do crédito exigido 

conforme termo de acordo de fls. 128/129.
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Às fls. 150/162 compareceram aos autos os executados que formularam, 

dentre outros pedidos o deferimento de pagamento parcelado da dívida, 

em 26/06/2019 no total de R$9.170,87 de forma parcelada, comprovando o 

pagamento da primeira parcela às fls. 237 - 02/09/2019 - R$1.070,87, 

sendo este o único levado à efeito, conforme se observa do extrato da 

conta única.

Por sua vez, às fls. 238/240 a exequente manifestou concordância com a 

proposta apresentada pelos executados, porém, com algumas ressalvas.

Assim, considerando que os devedores deixaram de efetuar os depósitos, 

de acordo com sua proposta, aceita pela credora, CONCEDO aos mesmos 

o prazo de 10 dias, para depósito da integralidade do remanescente, 

devidamente atualizado, sob pena de acatamento do pedido de fls.240.

Descumprido, intime-se a exequente para apresentação da atualização do 

débito, bem como, indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 363985 Nr: 1429-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO - ME, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO, SIMONE LEISER SABO DE OLIVEIRA, SUZANE AUXILIADORA 

SABO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, SIMONE LEISER SABO DE OLIVEIRA Pona - 

OAB:10672, YTALO AUGUSTO PONA - OAB:12839-E

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco do Brasil s/a em face 

de Edmundo Marcelo Cardoso e Outros.

Vislumbro dos autos que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Anoreg, restando positiva em relação a esta última 

(fls. 113/120).

Ante a impossibilidade de acordo, conforme termos de audiência de fls. 

131 e 144, a Instituição Financeira requereu a penhora do imóvel matrícula 

n° 56.849 (fls. 145/146), referente a uma vaga de garagem de propriedade 

do Executado Edmundo Marcelo Cardoso (fls. 113).

Desta feita, defiro o requerimento acima, conforme entendimento da 

súmula 449 do STJ, qual seja: “A vaga de garagem que possui matrícula 

própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de 

penhora.”.

Por conseguinte, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

observando-se a matrícula de fls. 113.

Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao recolhimento 

das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou 

a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio 

com aviso de recebimento para cumprir a determinação acima no prazo de 

05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793217 Nr: 47307-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

JOÃO OLIVEIRA MAIA ME, condeno a parte ré ao pagamento do que foi 

contratado, mediante o desconto das parcelas pagas e do valor inerente 

aos caminhões apreendidos às fls. 108 e 113, sobre os quais declaro 

consolidada, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828362 Nr: 34216-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTE LTDA ME, 

EDSON DE MATOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 

- OAB:16.846-A/MT, RENATO CHAGAS - OAB:, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial.Não obstante as diversas diligências efetuadas nestes autos 

no sentido de localização dos executados, da melhor análise verifica-se 

que o endereço do mandado de fls. 107 no bairro Jardim Tropical não foi 

diligenciado novamente, em que pese a determinação de fls. 115.Dispõem 

os artigos 252 e 253 do CPC(...)Assim, com o fito de evitar nulidades 

futuras expeça-se mandado de citação, que poderá ser cumprido POR 

HORA CERTA no endereço: Avenida Tancredo Neves, 108, Apto 1002, 

Bairro Jardim Tropical, nesta cidade.Para tanto, intimo os exequentes para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, sob pena 

de extinção por manifesta falta de interesse.Após, Sr. Gestor, expeça-se 

carta de cientificação aos devedores, informando-os do ato citatório, nos 

termos do artigo 254 ("Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe 

de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 

dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama 

ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência").Salientando-se 

que a douta Defensoria Pública já se encontra nomeada no presente 

feito.Em caso de silêncio, intimem-se os exequentes, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprirem no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749133 Nr: 1153-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO MUTUO 

DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO R. DA CRUZ ENGENHARIA, MARIO 

RIBEIRO DA CRUZ, MARIO RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CESAR DE LIMA - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação de fls. 82, salientando que o valor da dívida 

atualizada é de R$ 74.860,85 (fls. 87/88), estando devidamente recolhida a 

diligência (fls. 86).

Destarte, verifico que não houve bens localizados nas pesquisas 

realizadas por este Juízo (fls. 63/78), portanto SUSPENSO o presente feito 

pelo prazo de 06 meses até a conclusão dos autos n° 

18990-84.2010.811.0041, código n° 443306 em tramita na 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 60265 Nr: 3264-61.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA., LENIL DA COSTA FIGUEIREDO, ARLICE DE LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631/MT, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21.515/MT

 Vistos etc...

Juntem-se as petições que se encontram na capa dos autos, protocolos 

PEA 1428263 de 27/09/2019, 1428266 de 27/09/2019, PEA 1438486 de 

11/11/2019, 1030343/2019 de 12/11/2019 e PEA 1440309 de 20/11/2019.

 Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual 

as partes entabularam acordo para quitação em parcela única, e que foi 

cumprido conforme petição do exequente.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015696 Nr: 30008-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVONE OLIVEIRA DE ALBURQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672-A/MT

 ...Feitas essas considerações, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a ré os benefícios da justiça gratuita...Desta feita, 

ante as arguições da Ré deixo de designar audiência de conciliação, bem 

como intimo a instituição financeira para, em 15 dias, exibir o contrato 

escrito para produção de prova pericial grafotécnica e, no mesmo prazo, 

que ambas as partes declinem se possuem outras provas a serem 

produzidas além das que constam nos autos, indicando com objetividade o 

fim a que se destinam.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826106 Nr: 32061-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SEGURADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MESQUITA VERGANI, FLAVIA 

GETTERT BUSETTI VERGANI, LUIZ CLAUDIO VERGANI, LUCIA MARIA DE 

MESQUITA VERGANI, LCVM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA - OAB:PE 20.366, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:PE 

25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A

 Vistos, etc.

Às fls. 64 os Executados Luiz Carlos e Lucia Maria foram citados 

pessoalmente.

Posteriormente foi realizado um bloqueio na conta da Ré Flavia Gettert (fls. 

91/93), entretanto por tratar-se de verba alimentar, conforme informado 

por ela às fls. 126/133, reiterado às fls. 148/149, o montante foi 

desbloqueado (fls. 156/160).

Ocorre que não vislumbro dos autos procuração nomeando o causídico 

Luiz Henrique de Oliveira Santos para representar a Executada Flavia 

Gettert e, portanto intimo o referido advogado para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 dias.

Destarte, verifico que foi realizada a cessão do crédito (fls. 182) sendo 

deferida a alteração do polo ativo para Ativos S.A Seguradora de Créditos 

Financeiros (fls. 184), não havendo manifestação da mesma nos autos 

e/ou constituição de advogados.

Diante disso, intimo o advogado Haroldo Wilson Martinez de Souza Júnior 

para regularizar sua representação processual no prazo de 15 dias, visto 

que não possui poderes para ter formulado o pleito de fls. 191, bem como, 

manifeste quanto aos executados LCVM Comércio e Leandro, até a 

presente data não citados.

Sem prejuízo, indefiro o requerimento de pesquisa junto ao sistema Infojud 

visto que este Juízo já realizou a referida busca, obtendo resposta 

negativa (fls. 123).

Após a regularização processual de ambas as partes e/ou nada 

requerendo, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 184, 

arquivando-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 995552 Nr: 21228-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Vistos, etc.Indefiro o requerimento formulado pelo Executado às fls. 92, 

pois a Instituição Financeira, não levou à efeito a penhora do imóvel, mas, 

sim, simplismente a averbação premonitória, com fito de garantia futura de 

seu crédito, tendo como base o bem matrícula n° 24.634, considerando o 

único argumento do devedor.Nesse sentido as jurisprudências abaixo,. 

Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do 

contrato sejam constritos (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, 

DJe 03/02/2016). (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, 

Publicado no DJE 26/03/2018)Destarte, ante a ausência de bens passíveis 

de penhora, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 88, 

arquivando-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819635 Nr: 25906-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARENCIA MODA INTIMA LTDA, 

ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, IARA FERFOGLIA G. DIAS VILARDI - 

OAB:OAB/SP 234.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Deixo de realizar neste momento as pesquisas junto aos 

sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud.Trata-se de Ação de Execução 

ajuizada por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Multisegmentos NPL Ipanema II – NP, distribuída aos 27/06/2013.Analisando 

os autos atentamente, verifico que ao ser realizada diligência no endereço 

indicado na inicial, o Sr. Meirinho relatou não ter localizado o Réu Arnaldo, 

já que ele estaria viajando conforme informado por sua genitora (fls. 

88).Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

procedo a pesquisa de endereço via Infojud, sendo declinado o mesmo 

local da inicial (extrato anexo). Portanto, ante o contido na certidão de fls. 

88, expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço: Rua 

Antonio Maria, n° 577, Bairro Centro, nesta capital, salientando que A 

CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, conforme dispõem os 
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artigos 252 e 253 do CPC, os quais transcrevo:Art. 252. Quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver ,zo conforme artigo 254, do 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo para defesa, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, ,,dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.No mesmo prazo acima, intimo a Instituição Financeira para 

apresentar planilha atualizada do débito, visto que o último cálculo 

efetuado foi aos 01/11/2018, sob pena de extinção.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.Retornando a presente diligência negativa, 

proceda-se a citação editalícia dos Executados, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 348622 Nr: 18722-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO MULTICARNES LTDA ME, 

CLÁUDIO GARCIA, REGINA APARECIDA GONZALEZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ,- IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.- 

Restando evidente que a parte pretende a utilização do sistema CNIB com 

o finco de realizar pesquisa de patrimônio, resta impossibilitado o 

deferimento de seu pleito, uma vez que a Central Nacional de 

indisponibilidade de Bens (CNIB) apenas organiza e dá publicidade às 

indisponibilidades já determinadas.- A pesquisa de imóveis passíveis de 

penhora não é obrigação da justiça, devendo o credor se incumbir de 

procurar meios hábeis para a satisfação da execução, razão pela qual a 

manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.08.935276-9/002Assim, mantenho a 

SUSPENÇÃO do presente caderno processual, nos moldes do artigo 921, 

inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).Friso, desde já que 

considerando o esgotamento de meios pelo juízo na localização de bens, 

saliento que não conheço de requerimentos futuros de desarquivamento 

sem prova da INDICAÇÃO PELO EXEQUENTE DE BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS, salientando que a repetição de atos exauridos dará azo a 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1077494 Nr: 58969-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ,s) em cadastro de inadimplentes é procedimento que pode ser realizado 

pelo(a) próprio(a) exequente, independentemente de intervenção judicial - 

a qual é exigível somente na hipótese de execução definitiva de título 

judicial, nos termos do art. 782, § 5º, do CPC. (TRF4, AG 

5058125-28.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D 

AZEVEDO AURVALLE, 01.02.2018)No tocante a possíveis requerimentos 

quanto a expedição de ofício ao CNIB, tenho que não é o meio adequado 

para o fim perseguido pelo credor, portanto INDEFIRO tal pleito.Nesse 

sentido a jurisprudência abaixo:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB - PESQUISA DE 

PATRIMÔNIO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA.- Restando evidente que a parte pretende a utilização do 

sistema CNIB com o finco de realizar pesquisa de patrimônio, resta 

impossibilitado o deferimento de seu pleito, uma vez que a Central Nacional 

de indisponibilidade de Bens (CNIB) apenas organiza e dá publicidade às 

indisponibilidades já determinadas.- A pesquisa de imóveis passíveis de 

penhora não é obrigação da justiça, devendo o credor se incumbir de 

procurar meios hábeis para a satisfação da execução, razão pela qual a 

manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.08.935276-9/002Assim, desde já não 

conheço de pedidos dessa natureza e considerando o esgotamento de 

meios pelo juízo na localização de bens, devendo o presente caderno 

processual ser arquivado, vindo concluso apenas nos casos em que O 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722585 Nr: 18128-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLY EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12.410-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

 Vistos etc...

Em que pese o teor das decisões de fls. 185 e 188 o Banco Santander 

continua a pleitear pelo envio de ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para esclarecer se houve pagamento em duplicidade.

Ocorre que da análise dos autos, é possível verificar no método de 

comparação que o “número de protocolo” do BacenJud, qual seja, 

20170003604665 (fls. 148 ) é o mesmo que consta no campo “nº da guia” 

no comprovante de pagamento de depósito judicial (fls. 162) acostado pelo 

banco, o que foi asseverado pelo próprio Departamento de Depósitos 

Judiciais às fls. 174.

 Além disso, é de fácil visualização via SisconDj (do qual os advogados 

possuem acesso) das contas vinculadas ao processo, sendo que no 

presente caso, os valores que se encontravam disponíveis nas duas 

contas foram levantados por meio dos alvarás de fls. 169/170, fato 

roborado pela informação da Conta Única de fls.174 "valor vinculado e 

liberado através de alvará eletrônico".

Ressalta-se que não há nos autos qualquer prova (comprovante) do 

depósito efetuado em duplicidade, conforme arguição do banco, ônus que 

lhe compete.

Desta forma, INDEFIRO o pleito de fls. 190/191 formulado pelo Banco 

Santander.

Por fim, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas, salientando, que em caso de novo 

requerimento no mesmo sentido, sem evidência do articulado pela 

Instituição Financeira, dará azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 69526 Nr: 2899-07.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE SC LTDA.

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWRSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4842/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento de fls. 169, posto que a propriedade do imóvel 

pertence a terceiro estranho a lide.

Defiro o requerimento de fls. 177, devendo o Sr. Gestor proceder a 

anotação da Ativos S/A no polo ativo da demanda, haja vista a cessão da 

operação n° 95/00155-7 (fls. 178).

Trata-se os autos de Ação de Execução ajuizada por Banco do Brasil s/a 

em face de Escola Pequeno Príncipe Sc Ltda, distribuída aos 25/09/1996.
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Vislumbro dos autos que foi dado em garantia os imóveis matrículas n° 

11.048 e 7.407 (fls. 04), sendo penhorado às fls. 80.

Entretanto, às fls. 96/97 o Executado informou que os bens indicados na 

exordial foram arrematados em decorrência da Ação Trabalhista n° 

919.1998.001.23.00-7, o que foi corroborado pela Instituição Financeira às 

fls. 177.

Por conseguinte, ante o relatado acima, torno ineficaz a penhora de fls. 

80, oficiando-se.

 Destarte, intimo a Casa Bancária para indicar bens passíveis de penhora 

e/ou dar regular andamento ao feito, bem como apresentando planilha 

atualizada, visto que a de fls. 171/176 é de 15/10/2018, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir os comandos acima no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Por fim, intime-se a Ativos S/A via correio com aviso de recebimento, no 

endereço de fls. 178, para manifestar em 15 dias, quanto ao contido às 

fls.178, integrando à lide no mesmo prazo, sob pena de extinção, quanto 

ao contrato a este vinculado, constituindo advogado, bem como requerer o 

que entender de direto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 100270 Nr: 1221-49.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED CUIABÁ - COOP. DE CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉD.DE CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO - 

OAB:6.912 MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

818698/2019 de 05/09/2019, bem como o malote digital código de 

rastreabilidade nº 81120194645863.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Unicred Mato Grosso em face de Nelson Souza Rangel, na qual foram 

efetuadas diversas pesquisas no sentido de localizar bens passíveis de 

penhora do executado, porém, restaram infrutíferas.

Na petição a ser juntada, a exequente pleiteia pela designação de 

audiência.

É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição.

Para tanto, devem as partes se apresentar cientes dos termos do 

processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto 

do instituto, fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na 

forma da lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para 

a prática do ato, sem ciência do teor do processo ou proposta para a 

solução da lide.

Feitas essas considerações, designo o dia 04 de março de 2020, às 

13h30 para realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo 

às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1032887 Nr: 38052-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C TAPAJOZ SOUZA ME, LUZIA CARVALHO 

TAPAJOZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante os esclarecimentos de fls. 138/139, proceda-se a alteração do polo 

ativo para Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos 

NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Destarte, vislumbro dos autos que até o presente momento não foi 

realizada a citação dos Executados, momento em que procedo a pesquisa 

junto aos sistemas Infojud e Infoseg (extrato anexo).

O endereço da Executada Luzia Carvalho, declinado via Infojud, é o 

mesmo que obteve diligência negativa às fls. 37 e 62/63, tornando nova 

diligência medida inócua.

No que tange ao resultado da pesquisa via Infoseg, constato que o CNPJ 

declinado na exordial da Empresa L C Tapajoz Souza Me é o mesmo da 

Empresa denominada como Klebão Comercio de Utilidades do Lar Ltda, 

que tem como comércio atacadista outros equipamentos e artigos de uso 

pessoal e domestico não especificados.

Desta feita, intimo a Casa Bancária para no prazo de 15 dias manifestar 

acerca do relatado acima, comprovando a alteração do nome empresarial 

da Executada, se for o caso, ou informando se possui interesse na 

continuidade do feito quanto a Devedora L C Tapajoz Souza Me, sob pena 

da referida empresa ser excluída do polo passivo.

 No mesmo prazo, intimo o Exequente para requerer o que entender de 

direito e/ou indicar bens passiveis de penhora, sob pena de suspensão.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios que não tenham a finalidade 

de atender os dispostos acima, intime-se a Instituição Financeira via 

correio com aviso de recebimento para cumprir os comandos judiciais, no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Por fim, proceda-se a citação editalícia da Executada Luzia Carvalho 

Tapajoz Souza, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 957708 Nr: 3878-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO ALVES DE SOUZA, ALDEIR ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Banco da Amazônia S/A em face de Damião 

Alves de Souza e Aldeir Alves dos Santos.Em virtude da informação 

apresentada pelo Oficial de Justiça na prova emprestada de fls. 108 v, 

DEFIRO o pleito de penhora do imóvel matrícula nº 15.968 do RGI da 

Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.Assim, expeça-se carta 

precatória com prazo de 120 dias, com a finalidade de penhora, avaliação 

e demais atos expropriatórios do referido imóvel.Para tanto, intimo o 

exequente para recolher as custas de distribuição da missiva, bem como o 

valor relativo a diligência, comprovando nos autos mediante petição no 

prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com 

fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena de extinção do feito 

por manifesto desinteresse.De outro lado, INDEFIRO a penhora sobre o 

imóvel matrícula 93.735 do 1º Serviço Notarial de Várzea Grande – MT, de 

propriedade da empresa Center Modas, já que esta é terceira estranha à 

lide e apenas representada pelo executado Aldeir.Nesse sentido(...)No 

mais, tendo em vista que a pesquisa correspondente ao INFOJUD – DRF 

necessita de requerimento expresso da parte interessada, INTIMO O 

EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias, requerer mediante petição a 

referida pesquisa.Outrossim, intimo o exequente para se manifestar, no 

mesmo prazo acima, acerca dos bens móveis localizados via sistema 

Renajud, sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1375532 Nr: 3232-50.2019.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL GONÇALVES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Vistos etc...

Recebo a emenda à inicial de fls. 13.

Proceda-se a alteração do valor da causa para R$ 6.540,87.

 Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital, de modo 

que não se fala em custas processuais.

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o Banco 

ora embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo 

de 15 dias.

 Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1368694 Nr: 1733-31.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. ENERGIA - LTDA, LAERCIO ROBSON DA S. 

MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc...

Recebo a emenda à inicial de fls. 14/17.

Proceda-se a alteração do valor da causa para R$ 39.564,87.

 Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital, de modo 

que não se fala em custas processuais.

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o Banco 

ora embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo 

de 15 dias.

 Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773061 Nr: 26191-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L SOARES RAUPP - ME, LUCIANO SOARES 

RAUPP

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Os executados foram citados via edital.

Tendo em vista que as pesquisas correspondentes ao BACENJUD, 

RENAJUD, ANOREG e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento 

expresso da parte interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no prazo de 

15 dias requerer mediante petição as referidas pesquisas, bem como 

apresentar a planilha atualizada do débito, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1415805 Nr: 12455-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Brás da Silva - 

OAB:SP/160.262-B, MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:OAB/SP 

150793-B

 Vistos etc...

 Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital, de modo 

que não se fala em custas processuais.

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o Banco 

ora embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo 

de 15 dias.

 Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 874272 Nr: 12861-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE NOVA 

MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ISMAEL BAENA CASTILLO, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE 

LIMA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Verifica-se que foram esgotadas todas as diligências realizadas tanto pelo 

exequente, quanto por este Juízo Especializado visando a localização de 

bens passíveis de serem penhorados em nome dos executados, as quais 

restaram infrutíferas, assim, dispõe o artigo 921 CPC:

“ Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

 (...)

Posto isso, SUSPENDO o presente feito nos moldes do artigo 921, inciso III 

do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Por fim, aguarde-se o deslinde dos embargos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1415803 Nr: 12454-42.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, 

ISMAEL BAENA CASTILLO, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, 

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE 

NOVA MUTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc...

 Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital, de modo 

que não se fala em custas processuais.

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o Banco 

ora embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo 

de 15 dias.

 Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 161293 Nr: 1245-82.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Sandra Helena Parente 

Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:0976/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos, etc.

Vislumbro dos autos, que não foram impressas todas as matrículas 

apontadas pelo sistema Anoreg em nome do Executado Hélio Silva 

Parente, haja vista o grande número de certidões (fls. 207/212), bem como 

a Instituição Financeira não as apresentou, mesmo após a manifestação 

de fls. 231.

Por conseguinte, em celebração ao princípio da celeridade processual e 

efetividade, procedo a impressão de todas as matrículas apontadas no 

órgão mencionado acima (extrato em anexo).

Desta feita, intimo a Casa Bancária para manifestar acerca das certidões 

impressas, apresentar planilha atualizada da dívida e/ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio, com aviso de recebimento para em 05 dias cumprir o comando 

judicial, sob a mesma admoestação, ficando desde já INDEFERIDO 

requerimentos de dilação de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 740960 Nr: 37732-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ENERGIA - LTDA, LAERCIO ROBSON DA 

S. MAGALHÃES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Os executados foram citados via edital.

Indefiro os pleitos formulados pelo exequente de fls. 94/96, considerando 

que os bens localizados via Renajud possuem restrição, bem como há a 

possibilidade de se realizar outras pesquisas de bens disponíveis ao juízo.

Assim, tendo em vista que as pesquisas correspondentes ao BACENJUD 

e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias requerer 

mediante petição as referidas pesquisas, bem como apresentar a planilha 

atualizada de débito, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402402 Nr: 34362-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FISCHER SOARES, MIRIM DE FREITAS 

PAULO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro por hora o requerimento de fls. 175.

Analisando os autos atentamente, verifico que o endereço declinado no 

contrato não foi diligenciado, bem como existem bens dado em garantia – 

fls. 11.

Por conseguinte, expeça-se carta precatória com prazo de 120 dias, a ser 

cumprida no endereço: Travessa 13 de maio, n° 264, Bairro Centro, 

Itaituba/PA, visando a citação dos executados, bem como, a penhora dos 

bens dados em garantia às fls.11, que podem ser localizados na Rodovia 

Transamazônica Km 55, Itaituba/PA.

Para tanto, intime-se o Exequente para recolher as custas de distribuição 

das missivas, bem como o valor relativo as diligências, comprovando nos 

autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior 

encaminhamento via malotes digitais, com fulcro no princípio da celeridade 

processual, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir os comandos acima no 

prazo de 05 dias.

Empós, conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845413 Nr: 49120-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA 

ME, ELIANA FEITOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ELENITA EGINA DE ASSUNÇÃO CARVALHO - OAB:20643/O

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO – SICREDI CENTRO 

NORTE MT em face de DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA ME e 

ELIANA FEITOSA PEREIRA, condenando as requerida ao pagamento de R$ 

50.452,44, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária 

pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma 

disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo 

Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Condeno a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, 

quanto a primeira embargante, em razão das benesses da assistência 

judiciária, que concedo nesta oportunidade.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 384925 Nr: 20612-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

BEBIDAS LTDA, JOSÉ CARLOS DAVANSO, MARILEYDE SOUZA 

DAVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a certidão de fls. 126 e a atualização do débito de fls.110 - 

28/03/2019 - R$148.132,21, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de um ou dos dois imóveis de fls. 103v/104, evitando que recaia sobre 

bem de família e que garanta a execução, os quais constam com as 

seguintes descriminações:

- Lote sob o n° 02 da quadra 14, medindo 18,60m com o lote 01, 19,30m 

para a Rua C; 13,00m para a Rua K-11 e 13,00m com o lote 22, matrícula 

n° 3.184 registrado no 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

- Lote de terreno ao norte com o lote n° 24, ao sul o lote n° 22, a leste com 

a Rua Rondonópolis, a oeste com o lote n° 46, matrícula n° 6.189 

registrado no 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se a Instituição Financeira, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747802 Nr: 45067-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZINI HERNANDES & CIA LTDA, 

LEONILDA THOMAZINI HERNANDES, JOSE RUBENS HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Junte-se a petição que se encontra na contracapa dos autos, Protocolo n° 

945863/2019.

Prefacialmente, verifico o petitório a ser acostado é subscrito pela 

advogada Vitoria Molina, entretanto não consta nos autos procuração 

nomeando-a para representar a Instituição Financeira.

Desta feita, intimo a causídica indicada acima para regularizar sua 

representação no prazo de 15 dias.

Destarte, não obstante o pleito fls. 160, verifico que consta no imóvel 

indicado pelo Exequente dois registros de hipotecas em favor da Caixa 

Econômica Federal, todavia os prazos indicados para o vencimento do 

título já transcorreu, não havendo baixa ou transferência do imóvel para o 

Credor.

Ante o relatado acima, defiro o pleito de penhora do imóvel matriculado sob 

o n° 12.674 de propriedade dos Executados José Rubens Hernandes e 

Leonilda Thomazini Hernandes, reduzindo-se a termo conforme disposto 

no artigo 838 do CPC, comunicando-se ao 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande/MT, via malote digital, com fulcro no artigo 837 

do CPC, nada impedindo que por garantia cumpra o credor o contido no 

artigo 844 do CPC.

Empós, transcorrido o prazo legal, expeça-se mandado de avaliação e 

intimação, com base no artigo 873 e seguintes do CPC, observando-se a 

matrícula de fls. 161/166.

Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima, no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064816 Nr: 53119-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H P TAPAJOS JUNIOR & CIA LTDA EPP, 

HAMILTON PINTO TAPAJOS JUNIOR, GISELE FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de penhora acerca dos direitos do imóvel matrícula 

n° 74.807, com fulcro no artigo 835, inciso XII do CPC, reduzindo-se a 

termo conforme disposto no artigo 838 do CPC, comunicando-se ao 1º 

Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá/MT, via malote digital, conforme 

disposto no artigo 837 do CPC, bem como expeça-se ofício a Caixa 

Econômica Federal para ciência do referido ato.

Destarte, SUSPENDO o feito até o vencimento da alienação fiduciária do 

imóvel (09/06/2020), conforme averbado na certidão de fls. 78/79, após 

intime-se a Instituição Financeira para manifestar nos autos no prazo de 

15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 378286 Nr: 14383-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT, SABRINA LEPPINSK ROMIO - OAB:12.017/MT

 Vistos, etc.

Prefacialmente, apesar de constar na DRF que o Devedor é pensionista 

militar, não foi indicada sua fonte pagadora sendo impossível envio de 

ofício a destinatário desconhecido, portanto indefiro o requerimento de fls. 

286/289.

Na mesma oportunidade, indefiro o pleito de realização de pesquisa junto 

ao sítio Renajud (fls. 293), visto que essa diligência já foi efetuada por 

este Juízo, obtendo resposta negativa (fls. 274) deixando evidente que 

nova busca é medida inócua.

Destarte, intimo o Credor para no prazo de 15 dias, indicar a fonte 

pagadora do Réu, comprovando o mesmo nos autos, sob pena de 

arquivamento.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas devidas, tendo em vista a satisfação da prestação jurisdicional com 

a prolação da sentença de mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1007445 Nr: 26512-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

UNIFORMES LTDA-ME, ELZA MEDEIROS DA CRUZ, VERA LUZIA DE 

MENDONÇA SILVA, SEBASTIÃO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Consta nos autos o arresto efetuado sobre a motocicleta Fan ESI, Placa 

NJU-5672, sendo que os executados foram citados via edital.

Desta forma, ante a citação dos devedores CONVERTO o referido arresto 

em penhora.

No mais, ante a citação ficta dos executados por não terem sido 

encontrados pessoalmente, intimo o exequente para indicar a localização 

da motocicleta penhorada, no prazo de 15 dias.

Ato contínuo deverá o exequente, no mesmo prazo acima promover ao 

depósito da diligência nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, tudo sob pena de baixa da restrição 

via sistema Renajud e suspensão do feito.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 11325-66.2000.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA DE FIGUEIREDO COSTA, CAIO 

JOSE DA COSTA FIGUEIREDO, MELINA DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA 

CUNHA - OAB:17508/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ARAUJO DA 

COSTA - OAB:13.134, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - OAB:15134/MT, 

REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989

 ,.Salienta-se que para a caracterização da prescrição deve ser 

observado o prazo quinquenal desde o vencimento da última parcela 

prevista em contrato, bem como a intimação do exequente para dar 

prosseguimento ao feito.No presente caso, apesar do longo período sem 

manifestação do exequente, não há que se falar em prescrição, pois este 

se encontrava suspenso por força do acordo homologado, além do que, 

nesse ínterim não houve a intimação do exequente para dar 

prosseguimento.Posto isso, não preenchidos os requisitos para 

declaração da prescrição, indefiro o pleito formulado pelos executados às 

fls. 235/240.No mais, expeça-se mandado de avaliação, do bem 

penhorado e intimação dos Executados.Intimo o exequente para no prazo 

de 15 dias, juntar a atualização do débito, depositar as diligências do Sr 

Meirinho, bem como, manifestar seu interesse na adjudicação do imóvel 

penhorado às fls. 53.Em havendo (interesse na adjudicação), nos termos 

do artigo 876 § 1º do CPC, intimo os execuados para manifestar acerca do 

referido pleito em 15 dias.Após, concluso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789734 Nr: 43760-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.F. COMÉRIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO LTDA. ME, HOLANDA APAZ PINHEIRO, FRANCISCA ASAS 

COSTA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Ante a ausência de localização pessoal das executadas, considero válida 

a citação via edital.

No mais, tendo em vista que as pesquisas correspondentes ao BACENJUD 

e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias requerer 

mediante petição as referidas pesquisas, bem como apresentar a planilha 

atualizada do débito, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724451 Nr: 20112-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO CARVALHO, ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 169/170 acerca da expedição de certidão do 

inteiro teor da sentença de fls. 108/110, com fulcro no art. 517 do CPC, 

observando o comprovante de pagamento de fls. 171, devendo o 

causídico da Instituição Financeira dirigir-se a secretária deste Juízo para 

sua retirada.

Destarte, ante o relatado pelo Exequente às fls. 169/170, tenho que não 

possui interesse nos bens indicados pela pesquisa Anoreg (fls. 132/167), 

portanto intimo-o para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção, salientando que a pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD - DRF necessita de requerimento expresso da parte interessada.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio 

com aviso de recebimento para cumprir o comando acima no prazo de 05 

dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 942137 Nr: 55842-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO SEBASTIÃO DA SILVA - ME, 

ERIVELTO SEBASTIÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTDO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 78 acerca da suspensão do feito, tendo em vista a 

pesquisa Anoreg.

Desta feita, intimo o exequente para se manifestar acerca da referida 

pesquisa, bem como acostar aos autos a planilha atualizada de débito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por manifesta falta de 

interesse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 238998 Nr: 3546-02.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES ROBERTO FERREIRA CABRAL, JOSÉ 

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:OAB/MT 7.042

 ,. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, quando o juiz 

tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a situação 

econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. Inteligência do 

art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz 
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Alberto Pampado).Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do CPC, 

INTIMO o executado Cloves Roberto para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos aptos à sua concessão, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento.Outrossim, intimo o executado Cloves Roberto para indicar a 

exata localização do imóvel penhorado às fls. 89, no prazo de 15 dias, a 

fim de possibilitar a avaliação deste, sob pena de sua conduta omissiva 

ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 774 do CPC.No mais, expeça-se mandado de citação e demais atos 

em relação ao executado José Antonio, a ser cumprido no endereço do 

mandado de fls. 278, salientando que deve o Oficial de Justiça interpelar a 

vizinhança com a finalidade de confirmar a residência do devedor, caso 

necessário, inclusivem procedendo o ato via hora certa, no caso de 

ocultação.Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, sob pena de extinção por manifesta 

falta de interesse.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27869 Nr: 6442-81.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. CENTRAL DOS PROD. RURAIS DO 

MATO GROSSO CENTRALCOP

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

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

13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSE NOGUEIRA - OAB:OAB/MG79.757, 

MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG, VANDA 

CACERES GONCALVES - OAB:3078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEALMO ALFREDO ADAM - 

OAB:6905/RS, GABRIEL PESSIN ADAM - OAB:47119/RS

 Vistos, etc.

Não obstante o requerimento formulado pela Instituição Financeira, 

constato que a penhora dos imóveis n° 42.778 e 24.056 já foi realizada por 

este Juízo (fls. 39/40), constando o registro do mesmo nas respectivas 

matrículas (fls. 618/625).

Entretanto, a avaliação dos imóveis mencionados acima foi efetuada aos 

16/04/1997 (fls. 47/48) e 20/10/1997 (fls. 65), estando as mesmas 

desatualizadas.

Desta feita, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis matrículas n° 

42.778 e 24.056, observando as descrições de fls. 618/625.

Para tanto, intimo o Exequente para, no prazo de 15 dias, promover ao 

depósito das diligências para o cumprimento dos mandados expedidos 

nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou 

o controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

 Na mesma oportunidade, intimo o Banco para apresentar planilha 

atualizada da dívida, visto que o último cálculo foi efetuado aos 30/06/2015 

(fls. 545v/547), sob pena de extinção.

 Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o Banco, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Por fim, ante a ausência de manifestação conforme determinado às fls. 

534, § 6º, desconstituo a penhora realizada às fls. 39/40 (imóveis 

matrículas n° 42.347 e 29.44), fls. 221/222 (imóvel matrícula n° 6.802), fls. 

250/251 e fls. 445 (imóvel matrícula n° 1.990).

Transcorrido o prazo recursal, quanto ao disposto no parágrafo anterior, 

devidamente certificado, expeça-se ofício aos respectivos cartórios onde 

as matrículas indicadas acima estão registradas, para proceder a baixa 

das averbações existentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 222758 Nr: 30667-87.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, PAULO 

FRANCO DE GODOY BELFORT, RENATA SANDOVAL BELFORT

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbro dos autos, que não foram impressas as matrículas apontadas 

pelo sistema Anoreg em nome dos Executados, haja vista o grande 

número de certidões (fls. 114/115), bem como a Instituição Financeira não 

as apresentou.

Por conseguinte, em celebração ao princípio da celeridade processual e 

efetividade, procedo a impressão das certidões declinadas pelo órgão 

mencionado acima (extrato em anexo).

Desta feita, intimo a Casa Bancária para manifestar acerca das matrículas 

impressas, requerendo o que entender de direito, bem como apresentar 

planilha atualizada de débito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio, com aviso de recebimento para em 05 dias cumprir o comando 

judicial, sob a mesma admoestação.

Destarte, ante o comprovante de recolhimento de diligência (fls. 243/244), 

cumpra-se a decisão de fls. 114/115, qual seja: “[...]Desta feita, expeça-se 

mandado de citação por hora certa, nos termos do artigo 252, parágrafo 

único, do CPC/2015 ao endereço: Avenida Itália, n° 900, Condomínio Vila 

Felice, Bairro: Jardim Itália, nesta cidade, para citação do devedor Antonio 

Sandoval Gonçalves. [...]”.

Por fim, ante o resultado negativo da carta precatória expedida a comarca 

de São Paulo (fls. 218v/219), proceda-se a citação editalícia dos 

Executados Paulo Franco de Godoy Belfort e Renata Sandoval Belfort, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782761 Nr: 36421-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Segue sentença em 06 laudas.

No mais, intmo o Banco que no prazo de 15 dias junte aos autos a nota de 

venda do bem em leilão, sob pena de reconhecimento, desse de acordo 

com a Tabela Fipe, na data de sua apreensão.

Por fim faço constar que apesar de constar no contrato de que a ré 

trabalha na Secretaria Estadual de Saúde, em pesquisa no sistema ela não 

se encontra vinculada a folha de pagamento do Estado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782761 Nr: 36421-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 
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OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2020.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 30542 Nr: 19172-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRANORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FIBRA LTDA, VAGNER LUIZ PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT, WÁLLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

Junte-se o oficío n° 1835/2019-Reg. que encontra-se na contracapa dos 

autos.

Não obstante o requerimento de fls. 266, reiterado às fls. 273, saliento que 

os crédito trabalhista e fiscais possui preferência na ordem de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA SOBRE O 

HIPOTECÁRIO.

 Segundo o previsto no artigo 186 do Código Tributário Nacional, os 

créditos trabalhistas preferem a qualquer outro, inclusive os créditos 

tributários, devendo preterir, portanto, o crédito de garantia real, como é o 

caso da hipoteca existente em favor do agravante. Decisão agravada 

mantida.

RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento n° 70080663834, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS – AI: 70080663834 RS, Relator: Guinther Spode, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

Outrossim, descabida a pretensão do ofício à Justiça do Trabalho, quando 

não há demostração da parte que sofreu impedimento no ato por ele 

perpetrado, portanto, compete ao credor realizar.

Destarte, verifico que foram realizadas todas as pesquisas por este Juízo 

no intuito de localizar bens passíveis de penhora, entretanto restaram 

negativas (fls. 146/147 e 238/250), portanto, transcorrido o prazo de 15 

dias, para que demonstre a existência de crédito em seu favor na ação 

trabalhista, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º 

do referido artigo), arquivem-se com as baixas devidas.

Friso, desde já que considerando o esgotamento de meios pelo juízo na 

localização de bens, saliento que não conheço de requerimentos futuros 

de desarquivamento sem prova da INDICAÇÃO PELO EXEQUENTE DE 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 707813 Nr: 1260-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVO TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos etc...

Designada a perícia, com a intimação do Banco para solver os honorários 

periciais, este recorreu, fixando o Egrégio Tribunal de Justiça o trabalho 

pericial em R$4.200,00, rateando-se entre as partes, não havendo 

recurso.

O Banco depositou R$2.100,00 e a Renovo manteve-se inerte, alegando 

apenas que é beneficiária da justiça gratuita, porém, o comando judicial da 

I.Relatora nada manifestou-se à respeito e a parte não fez uso dos 

recursos à ele colocados à disposição no Digesto Processual, sendo 

intimada para fazê-lo às fls.255, no entanto, em contrário ao princípio da 

lealdade processual, preferiu o silêncio, redundand-se na concordância 

do resultado do trabalho pericial, posto sua inércia.

Assim, indefiro o pleito de fls. 260, posto que formulado em julho/2019, ou 

seja, o banco teve tempo mais que suficiente para acostar aos autos o 

cálculo do débito.

Por fim, fixo os honorários periciais em R$2.100,00 o qual após juntado 

aos autos, deverão as partes serem intimadas, para conhecimento, no 

entanto, somente ao Banco será dado o direito de apresentar impugnação, 

tendo em vista o comportamento antinjurídico da Renovo.

Portanto, DESIGNO o dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas para início 

dos trabalhos, devendo a perícia ser concluída no prazo de 30 dias.

Intime-se o Expert para informar se concorda com o disposto neste 

despacho e, assim estando, aguarde-se a data supra mencionada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733777 Nr: 30034-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 

ME, LEONARDO PEREIRA ALBUQUERQUE

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Vislumbro dos autos que a Instituição Financeira pleiteia pela apreensão 

da carteira nacional de habilitação, passaporte e bloqueio do cartão de 

crédito em nome dos Réus (fls. 101/103).

Compulsando os autos, verifico que foi localizado novo endereço por meio 

da pesquisa junto a DRF ainda não diligenciado, momento em que a 

Instituição Financeira foi intimada para depositar diligência (fls. 95/96).

Às fls. 101/103 o Exequente relata que, ante a nomeação da Defensoria 

Pública para representar os Executados citados por edital, não há 

necessidade de nova tentativa de citação, evidenciando a falta de 

interesse nesse ato importante no processo de execução, o que torna 

impossível a apreciação de apreensão de CNH, Passaporte e cartão de 

crédito, que ao final seria indeferido, diante do posicionamento à respeito 

dessa matéria por este juízo.

 Desse modo, arquivem-se os autos com as anotações devidas, 

considerando o disposto no artigo 921 do CPC, ou seja, a inexistência de 

bens penhoráveis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861466 Nr: 2879-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S. A., CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, SALMAX 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - MT, FERNANDA COSTA MARQUES 

SALDANHA, SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594/SP, FLAVIO PEREIRA LIMA - OAB:120111/SP, JOÃO 

GUILHERME DAL FABRO - OAB:OAB/SP 234.663, ROSEMERI MITSUE 

OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, PEA 1423704 de 

11/09/2019.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Original do Agronegócio S/A em face de RMA Agropecuária 

Ltda e outros.

Às fls. 665 o exequente informa que cedeu seus direitos à J&F 

Investimentos, pugnando pela substituição processual, contudo, não 

acostou o termo de cessão, sendo o documento de fls.666v, imprestável 

para o fim a que se destina.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias apresentar o 

documento necessário quanto a mencionada cessão, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse e desconstituição das penhoras 

efetuadas.

Em caso de silêncio ou pedidos imprestáveis ao regular prosseguimento 

do feito, intime-se o exequente e a J&F, via correio com aviso de 

recebimento para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

CUMPRIDO, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos 

n.0001202-47.2011.5.23.0006 da 6ª Vara do Trabalho, até o limite do valor 

reclamado às 667/671, devendo no prazo acima ser depositado o valor da 

diligência do Sr. Meirinho nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

Empós, expeça-se mandado de penhora.

Por fim, com razão o exequente, quanto a inversão das matrículas no 

despacho de fls.658v.

Outrossim, constato que o imóvel matrícula 6.608 é situado em Ji-Paraná, 

portanto, deve ser levado à leilão naquele juízo.

Desta feita, no mesmo prazo deverá requerer o que de direito à respeito 

deste.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330456 Nr: 2124-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO CESAR PEREIRA, 

AMÉLIA SIMÕES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15.937/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, LOERI 

PANDOLFI KAMINSKI - OAB:10.895/MT, WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA - OAB:3209/TO

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda-se a alteração do polo ativo da ação, passando 

a constar Cooperativa de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda 

– Sicoob Credisul, CNPJ: 03.632.872/0001-60.

Verifica-se dos autos o deferimento de penhora sobre dois imóveis que 

pertencem ao de cujus Benedito Cesar, matrículas 22.473 - fls.57 e 22.474 

- fls.80, no entanto, conforme se observa do ofício de fls. 493 

encaminhado pelo Cartório Sétimo Ofício não foi possível o registro ase 

penhoras, por constar no auto de penhora lavrado às fls. 80 somente a 

matrícula nº 22.474, observando que dita averbação é de competência do 

exequente nos moldes do artigo 844 do CPC e, diante de todo o ocorrido, 

INDEFIRO expedição de ofício e proceda a Cooperativa os atos 

necessários para cumprir seu mister, a junto ao Cartório Sétimo Ofício de 

Cuiabá.

Outrossim, da melhor análise, observo que o imóvel matriculado sob o nº 

22.474 foi avaliado em janeiro/2019 em R$ 1.300.000,00, valor muito 

superior ao valor da dívida de R$ 577.120,10 atualizado em agosto/2019, 

estando a execução garantida, ao menos até a alienação deste.

Assim, encaminhe-se o imóvel matrícula 22.474 à Central de Praça e Leilão 

para ser incluído na pauta de vendas nos termos do artigo 881 e seguintes 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 857819 Nr: 60048-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SEGURADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA, OIRAN FERREIRA 

GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4.411 

MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT

 Vistos etc...

Ante a ausência de manifestação do Banco do Brasil, os termos da 

decisão de fls. 228 e o pedido de fls.230/231, proceda o retorno do Banco 

do Brasil no polo ativo, em seguida cumpra-se o disposto quarto parágrafo 

de fls.228, quanto as custas pendentes, bem como, posto a informação de 

que houve quitação do contrato extrajudicialmente pela Ativos, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998617 Nr: 22855-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

EIRELI, GARON RIBEIRO DE MORAIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante o requerimento de fls. 184/187, vislumbro que deve o juiz 

observar o disposto no artigo 805 caput do CPC, que determina: "quando 

por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará 

que se faça pelo modo menos gravoso para o executado", além disso, a 

penhora de cotas de sociedade é de difícil ou quase impossível alienação 

em hasta pública.

Assim, diante das pesquisas no Anoreg, cujos documentos não foram da 

melhor análise do credor, pois, indicou um que estava em nome de terceiro 

e outros dois que tinham averbação de indisponibilidade, portanto, por 

hora, indefiro o requerimento formulado pela Instituição Financeira.

Desta forma, intimo o Exequente para manifestar acerca das pesquisas de 

fls. 116/159, escolhendo os bens livre e ônus e passíveis de penhora, 

para garantir o débito, requerendo o que entender de direito, bem como 

apresentando planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Exequente via 

correio com aviso de recebimento para cumprir os comandos acima no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137108 Nr: 26118-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIAGUAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY, MIRIAM 

SOARES RACHID JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:11.866/MT

 Vistos etc...

Segue cópia da sentença proferida nos Embargos código 1376715.
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No mais, ante a ausência de citação dos executados Antonio Marcos e 

Paiaguas Comercio, expeça-se mandado de CITAÇÃO e demais atos, a 

ser cumprido no endereço do mandado de fls. 92, já que Antonio Marcos é 

esposo da executada Miriam, salientando-se que a citação PODERÁ SER 

FEITA POR HORA CERTA, com fulcro nos artigos 252 e 253 do CPC.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ante o pleito de penhora dos imóveis matriculados sob os números 18.238 

e 5.805 no CRI de Rosário Oeste – MT, mister salientar que o segundo 

imóvel mencionado teve sua matrícula alterada para 3685 no RGI de 

Nobres – MT.

Assim, intimo o exequente para acostar aos autos a referida matrícula 

para posterior análise do pedido de penhora, ante a evidente possibilidade 

de o executado possuir um único imóvel (bem de família), a planilha 

atualizada do débito com o abatimento do valor bloqueado via BacenJud, 

bem como apresentar os dados bancários para posterior expedição de 

alvará, no mesmo prazo acima, tudo sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse..

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1376715 Nr: 3542-56.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM SOARES RACHID JAUDY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Nessa senda, o Art. 918 impõe ao juiz rejeitar liminarmente os 

embargos nos casos de indeferimento da petição inicial e de 

improcedência liminar do pedido.Posto isso, considerando-se que o 

embargante deixou de atender a determinação do Juízo de fls. 27, logo, 

deve responder por sua inércia, assim, REJEITO liminarmente os presentes 

Embargos à execução nos termos dos artigos 330 e 918, inciso II do 

Código de Processo Civil.Com o decurso do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1156175 Nr: 34375-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO - ME, 

CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que a procuração apresentada às fls. 122 v/124 

encontra-se vencida, o que impossibilita o levantamento de valores na 

conta bancária do escritório MH Flores.

Assim, intimo o causídico da instituição financeira para apresentar 

procuração atualizada ou indicar os dados bancários do Itaú, no prazo de 

15 dias.

No mesmo prazo deverá indicarbens passíveis de penhora e atualização 

do débito, sob pena de aplicação da regra do artigo 921, III do CPC, por 

ausência de bens.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4277 Nr: 3563-04.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSIC CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., ERNANI 

RODRIGUES MENDONÇA, WAINER RODRIGUES SILVA, GILSON 

RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apesar do disposto às fls.260, manteve a parte interesse na penhora dos 

imóveis, assim, defiro o pleito de fls. 266, reduzindo a termo a penhora do 

imóvel matrícula n° 11.042, da parte de 50% que pertence ao Executado 

Gilson Rodrigues, bem como do imóvel matrícula n° 5897, da parte de 50% 

que pertence a Executada Ernani Rodrigues Mendonça.

Por conseguinte, reduza-se a termo conforme disposto no artigo 838 do 

CPC, comunicando-se ao 7º Ofício Cartório de Registro de Imóveis, via 

malote digital, com fulcro no artigo 837 do CPC, nada impedindo que por 

garantia cumpra o Credor o contido no artigo 844 do CPC.

Empós, transcorrido o prazo legal, expeça-se mandado de avaliação e 

intimação dos Executados e cônjuges, com base no artigo 873 e seguintes 

do CPC, observando-se as matrículas de fls. 267/271.

Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

No mesmo prazo acima, intimo o Banco para apresentar planilha da dívida 

atualizada, visto que a de fls. 263 foi calculada aos 26/11/2018, sob pena 

de extinção.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária 

via correio, com aviso de recebimento para em 05 dias cumprir o comando 

judicial, sob a mesma admoestação, ficando desde já INDEFERIDO 

requerimentos de dilação de prazo.

Cumprido, dê-se vista a Douta Defensoria Pública.

Em nada requendo, encaminhem-se os imóveis à leilão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 1040-82.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Ferraz Albues, Joaquim 

Fabiano Ferraz, Alaércio Fortes Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCELO DALLAMICO - OAB:9.705-A/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Verifica-se dos autos a informação recebida pelo Oficial de Justiça de 

que o executado Joaquim faleceu, no entanto, não se obteve êxito em 

localizar a certidão de óbito via sistema Anoreg.Assim, procedo a 

pesquisa junto aos sistemas Apolo e PJe com o fito de localizar ação de 

inventário em nome do referido executado, contudo, não obtive êxito.Ante 

a ausência de prova inequívoca acerca do falecimento do executado 

Joaquim, procedo a pesquisa de seu atual endereço junto ao sistema 

Infojud, ocasião em que se chegou ao mesmo endereço diligenciado às fls. 

304.Desta feita, tendo em vista o edital de citação de fls. 34, considero o 

executado devidamente citado(...)por verificar que o executado Alaercio 

não se encontrava em sua residência por motivo de viagem, expeça-se 

novo mandado de citação e demais atos a ser cumprido no endereço: Rua 

Mamed Untar, nº 200, Bairro Centro, Várzea Grande – MT, salientando que 

a citação poderá ser feita por HORA CERTA, nos termos dos arts. 252 e 

253 do CPC.Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)Outrossim, intimo o exequente para manifestar seu interesse no 

imóvel penhorado (matrícula nº 18.403 – fls. 113), acostando aos autos a 

matrícula atualizada deste, bem como a planilha atualizada de débito, no 

mesmo prazo acima, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Ademais, por verificar que o Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil Multicarteira vem 
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peticionando regularmente nos autos, INTIMO-O para, no mesmo prazo de 

15 dias esclarecer o motivo da divergência entre o número do contrato 

objeto da lide e o contido na relação (anexo I) de fls. 285.Por fim, mister 

salientar que o veículo Ford Del Rey, Ano 1985 penhorado às fls. 223 

pertence ao executado Joaquim (citado via edital), o que impossibilita a 

sua remoção.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71405 Nr: 2102-31.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A & C ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, IRIS 

EUSTÁQUIO DE CAMARGO, JOSÉ PERES PARRA, CARLOS HUMBERTO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - 

OAB:1679/MT

 ,buscar medidas menos onerosas ao executado quanto ao recebimento 

do crédito com o fito de lhe assegurar direitos e garantias esculpidos em 

nossa Carta Magna, bem como, não houve demonstração que a parte, 

tenha sido impedida de proceder a inclusão no SERASA.No mais, 

vislumbro dos autos que às fls. 281 o Exequente foi intimado para 

apresentar as certidões que constavam em nome do Executado José 

Peres Parra, todavia verifico na petição a ser juntada (PEA n° 1440288) 

que faltam algumas matrículas, momento em que procedo a impressão 

(extrato anexo).Por conseguinte, intimo a Instituição Financeira para 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito (fls. 285/302), 

indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.No mesmo prazo acima, 

intimo o Exequente para apresentar planilha atualizada da dívida, visto que 

a última foi acostada aos autos em 03/12/2018.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir os comandos acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.Ante a sentença proferida nos embargos de terceiro 

(fls. 245/247), bem como os requerimentos da Instituição Financeira (fls. 

241/242, 253/255 e 278/279), oficie-se pela baixa da penhora realizada às 

fls. 48/49 acerca dos imóveis matrículas n° 33.000 e 32.998.Por fim, 

considerando o teor do Ofício de fls.309 do Banco Bradesco, dando conta 

de bloqueio de ativos ilíquidos em nome dos devedores, portanto, no prazo 

acima o exequente, mesma pessoa jurídica emitente da carta em comento, 

deverá informar se tem interesse na sua penhora, bem como, declare 

quais títulos são esses, SALIENTANDO que em caso de silêncio será 

oficiado ao Bradesco para baixa.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1121764 Nr: 19553-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, DANIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11.945-B, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ,nos autos (fls. 116).O Banco pleiteou pela intimação da Devedora para 

indicar bens passíveis de penhora, bem como a localização do veículo 

dado em garantia, efetuando o recolhimento da diligência – fls. 120/122.É o 

relatório.Decido.Indefiro o requerimento de fls. 120/122 acerca da 

intimação da Executada para indicar bens passíveis de penhora, visto que 

é medida que cabe a parte interessada realizar, principalmente, diante da 

mesma se encontrar em recuperação judicial.Outrossim, ante o 

requerimento do Exequente acerca da intimação da Ré para indicação da 

localização do caminhão dado em garantia, apesar de sua afirmação 

anterior, de que não tinha interesse no bem, todavia em diligência ao 

sistema Renajud verifico a existência de restrição inserida pela Justiça do 

Trabalho, a qual tem prioridade sobre o mesmo, tornando impossível a 

penhora (extrato anexo), devendo a parte diligenciar naquele feito para 

ver a situação de sua posse.Destarte, constato por meio dos andamentos 

processuais da ação de Recuperação Judicial n° 16506-23.2015.811.0041 

(código 985434), que o plano de recuperação encontra-se devidamente 

homologado (extrato anexo), portanto, resta ao Banco a apresentação de 

bens penhoráveis, salientando a impossibilidade de bacenjud, posto, a 

situação fática apresentada, além do que, melhores subsídios para 

receber seu crédito, deverá ser perseguido, naquele caderno processual, 

onde estão arrolados seus bens.Por conseguinte, intimo o Exequente para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de suspensão nos moldes do art. 921, inciso III do CPC, 

haja vista a ausência de bens passíveis de penhora.Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1275976 Nr: 373-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH ALEXANDRA DIAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:OAB/SP 232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:OAB/SP 168.016, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc...

 Recebo a emenda à inicial de fls. 22/26.

Proceda-se a alteração do valor da causa para R$ 18.620,26, bem como 

os registros pertinentes.

Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital, de modo 

que não se fala em custas processuais.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, "1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os requisitos legais, 

que são cumulativos, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Intimo o Banco ora embargado, por meio de publicação no DJE, para 

impugnação no prazo de 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386046 Nr: 21931-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de 

Sentença ajuizada por Banco Finasa s/a em face de Paulo Celio dos 

Santos.

Às fls. 187/195 foi proferida sentença que JULGOU EXTINTO o feito nos 

termos do art. 485, inciso VIII do CPC, condenando o Banco ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do 
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valor atualizado da causa.

Foi interposto recurso de apelação nos autos apenso (código 449608), 

todavia seu seguimento foi negado, majorando os honorários advocatícios 

para 15% (fls. 203/205), posteriormente foi apresentado recurso especial 

que foi negado (fls. 206/207).

Conforme certidão de fls. 208 o acórdão transitou em julgado.

O causídico do Réu requereu o cumprimento da sentença, acerca dos 

honorários advocatícios, bem como a intimação da Instituição Financeira 

para efetuar o pagamento de seu débito – fls. 211/212.

Desta feita, intimo a Instituição Financeira, via DJE, para no prazo de 15 

dias efetuar o pagamento do débito indicado na planilha de fls. 213 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Em caso de não pagamento, intime-se o Credor para apresentar planilha 

atualizada do débito, incluindo a multa e honorários previstos no art. 523 

do CPC, no prazo de 15 dias, bem como requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

Restando silente, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os autos 

com anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 736735 Nr: 33183-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTOLIANO LEITE E COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,com o finco de realizar pesquisa de patrimônio, resta impossibilitado o 

deferimento de seu pleito, uma vez que a Central Nacional de 

indisponibilidade de Bens (CNIB) apenas organiza e dá publicidade às 

indisponibilidades já determinadas.- A pesquisa de imóveis passíveis de 

penhora não é obrigação da justiça, devendo o credor se incumbir de 

procurar meios hábeis para a satisfação da execução, razão pela qual a 

manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.08.935276-9/002Desta feita, ante a ausência 

de bens em nome do Executado (fls. 90/92 e 119/121), SUSPENDO o 

presente feito nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 

1º do referido artigo).Assim, desde já não conheço de pedidos dessa 

natureza e considerando o esgotamento de meios pelo juízo na localização 

de bens, devendo o presente caderno processual ser arquivado, vindo 

concluso apenas nos casos em que O EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO, 

salientando que a repetição de atos exauridos dará azo a aplicação da 

multa do artigo 77 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765123 Nr: 17810-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LEOCADIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO JOSE DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc...

Intimo o autor para se manifestar acerca do documento apresentado pela 

instituição financeira às fls. 110/112, no prazo de 15 dias, sob pena de ser 

considerada sanada a obrigação.

No mais, intimo a instituição financeira para apresentar seus dados 

bancários, no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835359 Nr: 40531-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MONTEIRO SERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI 

- OAB:190008

 Vistos...

Trata-se de Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais 

c/c Consignação em Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Exibição de 

Documento c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars de 

Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC 

ajuizada por Marcelo Monteiro Serra em face de Banco Volkswagen, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 279 o autor requer a desistência do feito e às fls. 283 o banco se 

manifesta anuindo com o pedido.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 279, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a por cinco anos, haja vista que este é beneficiário da 

assistência judiciária.

Ante a ausência de interesse recursal, remetam-se os autos ao arquivo 

com as anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1352768 Nr: 20046-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP, CELIA 

REGINA MAZZER CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:OAB/MT 3065, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 Vistos etc...

 Recebo a emenda à inicial de fls. 71/ss.

No que tange ao pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, faço constar que, em que pese a vultosa quantia 

transacionada, é certo que a empresa executada se encontra em 

dificuldades financeiras, tanto que possui o nome lançado no cadastro de 

inadimplentes junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, 

Receita Federal, e figura como requerida em diversas ações trabalhistas, 

como se vê às fls. 74/82.

Portanto, deve-se considerar o teor da Súmula/STJ n. 481: "Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais".

Feitas essas considerações, nos termos do art. 98 do NCPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO AS EXECUTADAS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, "1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os requisitos legais, 
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que são cumulativos, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027501 Nr: 35584-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A 

em face de WILIAM DE CASTRO SILVA, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834075 Nr: 39437-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14647, JAMIL 

ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 

a ação de Busca e Apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de MARCIO BISPO DE 

OLIVEIRA, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta 

como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Determino, na apuração do saldo devedor, que além do 

abatimento do valor da venda do bem em leilão (fls. 127-verso), seja 

recalculado o contrato mediante a aplicação de juros remuneratórios à 

taxa média de mercado em 1,57% ao mês, mantendo-se inalterados todos 

os demais encargos e cláusulas contratadas.Por ter a autora decaído de 

parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. 

I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724194 Nr: 19834-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DE LIMA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Quanto ao requerimento de fls. 94, tenho que o Bacenjud, depende de 

apresentação da atualização do débito, do que já foi intimado para cumprir 

às fls.84 § 5º e a DRF (Infojud) só pode ser levada à efeito após o 

esgotamento dos atos (bacenjud - pendente, Renajud e Anoreg - 

fls.65/70).

Portanto, intimo o Banco para, no prazo de 05 dias, juntar a atualização do 

débito, sob pena de extinção.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção, 

haja vista o AR de fls. 99 e o descumprimento do comando judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785867 Nr: 39742-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO FERREIRA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CELIO 

FERREIRA DE CARVALHO em face de BANCO BMG S/A, para determinar:- 

a devolução da cobrança indevida a título de tarifa de cadastro aos 

02/12/2011 em R$ 80,00 (fls. 54), aos 15/04/2011 em R$ 80,00 (fls. 55), 

aos 02/01/2012 em R$ 73,43 (fls. 56), aos 12/06/2012 em R$ 80,00 (fls. 

57), e aos 07/06/2011 em R$ 80,00 (fls. 58); - a devolução da cobrança 

indevida a título de serviço de terceiros em R$ 271,19 (fls. 59);- a 

devolução da cobrança indevida a título de despesas de originação em R$ 

370,08;- que todo o cálculo seja corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.Ao se 

ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas 

processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado 

da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 

85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos 

quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754170 Nr: 6134-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Brás da Silva - 

OAB:SP/160.262-B, MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:OAB/SP 

150793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

O executado foi citado via edital.

Tendo em vista que as pesquisas correspondentes ao BACENJUD e 

INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias requerer 

mediante petição as referidas pesquisas, bem como apresentar a planilha 

atualizada de débito, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401606 Nr: 34220-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O exequente pugnou pela realização de novo BacenJud às 

fls. 125, no entanto, em consonância com a mais abalizada jurisprudência, 

ante a insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 103, 

ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao 

sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido 

pleito(...)mais, da melhor análise dos autos, por verificar que o executado 

foi citado fictamente, a determinação de penhora sobre o bem móvel 

localizado na pesquisa Renajud revela-se medida inócua. Desta feita, 

tendo em vista que foram esgotadas todas as diligências realizadas tanto 

pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado visando a localização 

de bens passíveis de serem penhorados em nome do executado, as quais 

restaram infrutíferas, dispõe o artigo 921 CPC:“ Suspende-se a execução:

(...)III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...)Posto isso, 

SUSPENDO o presente feito nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

(nos termos do § 1º do referido artigo).Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Por fim, aguarde-se o deslinde dos 

embargos em apenso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1352764 Nr: 20042-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.F. COMÉRIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO LTDA. ME, HOLANDA APAZ PINHEIRO, FRANCISCA ASAS 

COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital, de modo 

que não se fala em custas processuais.

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o Banco 

ora embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no prazo 

de 15 dias.

 Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se a parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 846834 Nr: 50394-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 (...)É o relatório. Decido.Não obstante as arguições da autora de fls. 361, 

vislumbra-se trecho da sentença exarada: “Em se tratando de seguro 

prestamista, previsto para o caso de morte, não há de se confundir com o 

“seguro de vida”, mas sim, na forma do caput do art. 29 do contrato 

entabulado entre as partes, tem-se como quitadas todas as mensalidades 

vincendas” (fls. 201 v).Assim, não assiste razão a autora no pleito 

formulado, observando que possui direito ao recebimento apenas de R$ 

4.229,40 atualizado de acordo com os termos da sentença, bem como a 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 a ser rateado 

entre Rodobens e Bradesco determinado pelo E. Tribunal de Justiça ao 

decidir o RAC interposto, atualizado de acordo com a decisão dos 

Embargos de Declaração.Assim, antes de apreciar o pleito de remessa 

dos autos à Contadoria, INTIMO a Rodobens por meio de seu causídico, via 

DJE, para que promova ao pagamento da condenação devidamente 

atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e 

honorários advocatícios em 10% do valor do débito, nos termos do art. 

523 do CPC.Em caso de silêncio, concluso para BacenJud ou demais 

deliberaçõesCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809292 Nr: 15766-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME MARTIMIANO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos, etc.

Às fls. 113 a Instituição Financeira pleiteia pela realização de pesquisa 

junto a DRF o que indefiro visto que tal ato já foi realizado por este Juízo 

(fls.104).

Destarte, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 108/110.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051433-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA IRIA DE SOUSA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1051433-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: EDINA IRIA DE 

SOUSA FERREIRA Faço constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal 

de Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas processuais 

foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Vislumbro dos autos que, na 

Cédula de Crédito de ID. 25887427 apenas os dados pessoais da 

Requerida, sem sua assinatura. Desta feita, intimo a Instituição Financeira 

para apresentar o Contrato de Alienação Fiduciária contendo a assinatura 

da Ré, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048617-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 203 de 908



MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048617-04.2019.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS Vistos etc. 

Observo que esta ação de Prestação de Contas foi distribuída por 

dependência aos autos da Busca e Apreensão n . 

1021397-65.2018.811.0041, já transitada em julgado e atualmente em 

arquivo. Em que pese o anterior posicionamento do juízo acerca da 

premência de trâmite desta modalidade via cumprimento de sentença, em 

vista de a decisão proferida pelo E. TJMT em ação similar, por meio do RAI 

nº 1006114-91.2018.811.0000, curvo-me a orientação segundo a qual não 

se fala em conexão de ações, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ DECIDIDA E 

ARQUIVADA – POSSIBILIDADE DE CONFLITO ENTRE AS DECISÕES – 

INEXISTÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS E 

AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - SÚMULA 235 DO STJ – DISTRIBUIÇÃO 

ALEATÓRIA - CONFLITO IMPROCEDENTE. Não há se falar em conexão, 

quando uma das ações já tem sentença, com trânsito em julgado, 

conforme Súmula 235, do STJ, porquanto não há possibilidade de 

decisões conflitantes, devendo a ação ordinária ser julgada pelo juízo 

a lea to r i amen te  d i s t r i bu ído . ”  (TJMT -  Núme r o  Ú n i c o : 

1006114-91.2019.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 

Assunto: [Contratos Bancários, Competência] Relator: Des(a). SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO Feitas essas considerações, DETERMINO A 

REDISTRIBUIÇÃO desta ação, por sorteio, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, com as anotações e 

baixas pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047996-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MAGALHAES BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047996-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FELIPE MAGALHAES BENITES 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Prefacialmente, faço constar que, a 

despeito do pedido de inversão do ônus da prova e exibição de contratos, 

estes já foram coligidos aos autos pelo autor, de modo que não há razão 

para a apreciação da medida. No mais, constato que o requerente 

apresentou pedido de revisão contratual, em breves linhas e não 

apresentou a quantificação de qual o valor incontroverso, conforme a 

regra disposta no art. 330, § 2º do CPC, com base no pedido revisional 

formulado. Deste já faço constar que, embora os Tribunais Superiores 

tenham sedimentado o posicionamento sobre a inaplicabilidade do Decreto 

nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da 

Reforma Bancária) e, tendo a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos 

os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação 

constitucional dos juros em 12% ao ano, senão vejamos: Súmula 596/STF: 

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros 

e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições financeiras públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional.” Súmula Vinculante n. 7: “A norma do § 3º do artigo 

192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de lei complementar.” Súmula 382/STJ: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade”. Da mesma sorte, quanto ao pedido de 

capitalização de juros, firmado de forma genérica, sem fundamenação, 

não há de se falar em conhecimento de ofício de cláusulas abusivas, 

senão vejamos o entendimento sumulado a respeito: Súmula 381/STJ: “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade de cláusulas.” Desta sorte, faculto ao autor o prazo de 15 

dias, para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, com a apresentação de fundamentos para os 

pedidos revisionais e respectivo valor incontroverso, sob pena de não 

conhecimento desta matéria. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 

2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1028826-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELEN CAROLINA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028826-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): HEVELEN CAROLINA LOPES DA 

SILVA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Recebo a emenda da 

inicial Id. 21875397 e, diante de os seus termos, aliado ao fato de que, em 

que pese o anterior posicionamento do juízo acerca da premência de 

trâmite desta modalidade via cumprimento de sentença, em vista de a 

decisão proferida pelo E. TJMT em ação similar, por meio do RAI nº 

1006114-91.2018.811.0000, filio-me a orientação segundo a qual não se 

fala em conexão de ações, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ DECIDIDA E 

ARQUIVADA – POSSIBILIDADE DE CONFLITO ENTRE AS DECISÕES – 

INEXISTÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS E 

AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - SÚMULA 235 DO STJ – DISTRIBUIÇÃO 

ALEATÓRIA - CONFLITO IMPROCEDENTE. Não há se falar em conexão, 

quando uma das ações já tem sentença, com trânsito em julgado, 

conforme Súmula 235, do STJ, porquanto não há possibilidade de 

decisões conflitantes, devendo a ação ordinária ser julgada pelo juízo 

a lea to r i amen te  d i s t r i bu ído . ”  (TJMT -  Núme r o  Ú n i c o : 

1006114-91.2019.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 

Assunto: [Contratos Bancários, Competência] Relator: Des(a). SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO De conseguinte, não há razoes para a distribuição 

destes autos por dependência à Busca e Apreensão nº 

1016111-77.2016.811.0041. De conseguinte,  determino a 

REDISTRIBUIÇÃO, por sorteio, à uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário, com as minhas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005679-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KARDEC SALDANHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1005679-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ALLAN KARDEC SALDANHA DE 

MORAES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Observo que na impugnação 

Id. 21966186 o autor refuta as informações contidas na fatura de cartão 

de crédito coligida com a contestação, que indicam a utilização do plástico 

no comércio local, reiterando a assertiva que jamais procedeu de tal 

forma. Tenho que, diante de a expressa irresignação, notadamente por se 

tratar de documento unilateral, não sendo possível ao requerente a 

produção de prova negativa, é do Banco esse ônus, ou seja, quanto à 

veracidade das informações ali contidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ÔNUS 

DA PROVA - FATO NEGATIVO - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - FATURAS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - VEROSSIMILHANÇA - LEGITIMIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - Defendendo o consumidor a inexistência de débito, pela 

distribuição dinâmica do ônus da prova, não lhe pode ser atribuída prova 

negativa, sendo da empresa requerida o ônus de comprovar a 

regularidade do apontamento. - Reputa-se lícita a inclusão do nome de 

consumidor em cadastro de inadimplentes se, ponderadas as alegações 

das partes à luz do conjunto probatório e das máximas de experiência, 

ganha credibilidade a versão de que ele contratou e utilizou cartão de 

crédito, mas não efetuou o pagamento integral das respectivas faturas.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.108607-5/001, Relator(a): Des.(a) 

Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, 

publicação da súmula em 20/03/2019) De tal sorte, intimo o Banco para, no 

prazo de 15 dias, apresentar os meios de provas aptos à corroborar a 

fatura coligida. Com a juntada de documentação, intime-se o autor para 

manifestação no mesmo prazo. Após, conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024567-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024567-11.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

EXECUTADO: JORGE DA SILVA NUNES Vistos etc... Segue alvará em 

favor da instituição financeira, conforme dados bancários informados na 

petição de Id. 25665438 e poderes de Id. 25665641. Banco Cooperativo do 

Brasil (Sicoob) - 756; Agência nº 4030-4; Conta Corrente nº 20.271-1; 

Titularidade de Magalhães Sociedade de Advogados, CNPJ nº 

03.071.409/0001-97. No mais, ante a ausência de demais requerimentos e 

tratando-se de direito disponível, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042140-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA CELESTRINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042140-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ADRIANA SILVA CELESTRINO Vistos, etc. 

Primeiramente, atua em desacerto o autor ao tentar a apreensão do bem 

no plantão, visto que os processos já judicializados, não podem ser motivo 

de ato pelo juiz plantonista. Constato que o Agravo de Instrumento 

interposto pela Ré no ID. 24843459, foi desprovido (ID. 27541134). Indefiro 

o pleito contido no ID. 27521982, acerca do arrombamento ou auxilio 

policial, visto que conforme certidão de ID. 27503520 não há certeza que a 

Requerida reside no local, visto que o Sr. Meirinho não fez maiores 

alusões à respeito dos atos por ele perpetrados, portanto, não se em 

certeza, sequer se a ré é moradora naquele local. Destarte, expeça-se 

mandado de busca e apreensão e citação, a ser cumprido no endereço da 

exordial: Avenida das Palmeiras, n° 20, Casa 77, Condomínio Rio Claro, 

Bairro Jardim Imperial, nesta capital, observando a diligência de ID. 

27521983, devendo o Sr. Oficial de Justiça, verificar se a Ré reside no 

local, bem como o veículo encontra-se lá. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054596-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA AMANDA SIQUEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054596-44.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ELIZA AMANDA 

SIQUEIRA DE MORAES Vistos, etc. Prefacialmente, constato que a 

Requerida, apesar de não requerer a gratuidade da justiça, é assistida 

pela Defensoria Pública e, portanto a ela socorre os benefícios da justiça 

gratuita. A liminar foi deferida na decisão de ID. 27296962 sendo 

efetivamente cumprida aos 13 de janeiro de 2020, conforme auto de busca 

e apreensão de ID. 28046444, com a citação do Requerido naquela 

oportunidade. Na petição de ID. 28159032 a Ré comparece aos autos 

pleiteando pela restituição do veículo, em razão da purgação da mora 

efetuada aos 20 de janeiro de 2020, conforme se infere do comprovante 

de ID. 28159034, referente ao valores das parcelas vencidas e vincendas 

apresentada na planilha de ID. 26355270, usada como base para o 

recolhimento das custas e taxas processuais (ID. 26648481 – pág. 02). 

Desta feita, ante a tempestividade da purgação da mora, EXPEÇA-SE 

IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, podendo ser cumprido 

pelo oficial de justiça plantonista. Aguarde-se o prazo para contestação, e 

em havendo, intime-se o Requerente para se manifestar no prazo legal, 

bem como, indicar seus dados bancários para expedição do alvará 

judicial. Por fim, acerca do Agravo de Instrumento interposto pela 

Instituição Financeira (ID. 27942735), verifico que não foi deferido o efeito 

suspensivo a liminar proferida por este Juízo, aguardando o julgamento do 

recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça (extrato anexo). Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048216-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIR MARIA MARQUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048216-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ENIR MARIA MARQUES DE MIRANDA Vistos etc. O Banco 

ingressou com Embargos de Declaração em face de a determinação de 
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manutenção do bem na Comarca até a citação, no entanto, no 

ID.27634124, último parágrafo protestou pela desistência desse e 

cumprimento da liminar. Desta feita, não conheço dos declaratórios e de 

consequência, cumpra-se a interlocutória ID.25681533. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036692-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY EZIDIO DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036692-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EVANY EZIDIO DE 

CAMARGO REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Trata-se de AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ANULATÓRIA DE CLÁUSULA 

ABUSIVA ajuizada por EVANY EZIDIO DE CAMARGO em face de CREFISA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, todos qualificados 

nos autos em referência, relatando a autora que firmou 02 contratos com 

a requerida, o primeiro em junho de 2014 (na verdade maio/2014) sob o n.º 

040400026229, com taxa mensal de juros de 22% e o segundo em 

dezembro de 2014 sob o n.º 040400030334, no qual houve o desconto 

das duas últimas parcelas do primeiro ajuste, também com juros mensais 

de 22%. Por constatar a abusividade praticada pela instituição financeira, 

pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios em 12% 

ao ano, ou no máximo a 17,27% a.m. quanto ao primeiro contrato e 9,55% 

a.m. quanto ao segundo; - a repetição do indébito em R$ 9.799,08; - o 

recebimento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00; - a 

inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

29.799,08 e acostou documentos. Na decisão Id. 18769608 foi concedida 

a assistência judiciária e designada audiência. A ré foi citada aos 

02/05/2019 (Id. 19796759) e em contestação Id. 20096151 aventou em 

preliminar a revogação da gratuidade da justiça concedida, a 

desobediência ao disposto no art. 330, § 2º, CPC, e a falta de interesse 

processual. No mérito, aduz que: - aos 08/02/2017 foi celebrado acordo 

para quitação do contrato 040400030334, nada mais podendo reclamar 

quanto a este; - é inviável a revisão de cláusulas contratuais, invocando o 

princípio “pacta sunt servanda”, não se falando em contrato de adesão; - 

está superada a tese de limitação dos juros remuneratórios, possuindo 

estes livre estipulação, havendo razões para, no caso concreto, cobrar 

juros em patamar superior; - não estão caracterizados os pressupostos 

da responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de 

indenização por danos morais; - não se fala em repetição do indébito; - 

não se aplica a inversão do ônus da prova; - não cabe falar em 

assistência judiciária; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. No 

ID.20150754 consta a audiência de tentativa de conciliação e no Id. 

21721116 foi certificado o decurso de prazo sem apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem 

como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes (Id. 20150754), 

com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide. Em preliminar, aventou a requerida a revogação da gratuidade da 

justiça concedida, a desobediência ao disposto no art. 330, § 2º, CPC, e a 

falta de interesse processual. Com relação à assistência judiciária, 

conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência, não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a 

parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que momentaneamente, não 

possua condições de arcar com tais emolumentos. Embora a ré refute a 

benesse concedida, não apresentou provas plausíveis a afastar a 

afirmação feita pela requerente, que possui presunção juris tantum da 

necessidade. Portanto, não basta que se alegue que a parte não faz jus 

ao benefício em comento, é necessário que prove, pois caso contrário 

prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. Nesse sentido, a 

orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA 

REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA 

LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE 

EX ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM 

PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO 

DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o 

deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição 

financeira da outra.” (Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES 

DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA 

DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a 

que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum 

de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova 

em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso 

à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).Tendo havido a desconstituição da 

constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, 

ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação 

do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas considerações, 

mantenho a concessão da assistência judiciária a parte autora. Quanto a 

regra inserta no art. 330, § 2º, CPC, tenho que, a despeito da arguição da 

instituição financeira, na exordial a requerente apontou a contento as 

cláusulas controvertidas, bem assim o valor incontroverso quanto a cada 

contrato, cuja soma, acrescida da repetição do indébito, resulta em R$ 

9.799,08. Com relação ao interesse de agir, destaco a lição de Alexandre 

Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9ª 

Edição, revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, que alega que “O 

interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A 

ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica 

ausência do próprio interesse de agir.” Ainda a respeito do assunto, 

ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e 

legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma 

utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a ação errada ou 

utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe 

será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a 

inexistência de interesse processual". Logo, é imperioso reconhecer que 

há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante o princípio 

constitucional de livre acesso ao Judiciário, visto que, ao contrário do 

suscitado em contestação, é certo que, por se insurgir em face de atos 

perpetrados pelo réu, inequívoca a utilidade da medida e a adequação do 

meio utilizado para tanto. Feitas essas considerações, REJEITO AS 

PRELIMINARES aventadas e passo ao exame do mérito da causa. DO 

ACORDO RELATIVO AO CONTRATO 040400030334 Mister se faz 

observar que, conforme se infere do documento encartado pela ré no Id. 

20096177, aos 08/02/2017 as partes firmaram um termo de acordo 

visando a sua integral quitação, no qual consta na cláusula terceira que “o 
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(a) CLIENTE concorda de forma irrestrita com os termos do presente 

acordo e dará à CREDORA e ao Banco a mais ampla, geral e irrevogável 

quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, em Juízo ou fora dele”. 

Ao se ter em vista que o acordo faz lei entre as partes, restando 

inequívoca a sua validade, devem ser observados os seus termos. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSAÇÃO - ARREPENDIMENTO 

UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE. - A transação é negócio jurídico bilateral, 

que se realiza via acordo de vontades, para fins de extinção das 

obrigações, independente de a homologação judicial. Somente pode ser 

rescindida se comprovado vício de consentimento - Apelação não 

provida.” (TJMG - Apelação Cível Nº 450.067-8 - Décima Câmara Cível – 

Relator: ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA)” Isso porque, consoante o 

disposto no art. 840 do CC, os interessados podem prevenir o litígio 

mediante a transação, senão vejamos: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Assim a 

lição do insigne Min. José Augusto Delgado (Comentários ao Novo Código 

Civil, Vol. XI, Tomo II, Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira, Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, fls. 295): “A transação, tanto no Código Civil 

anterior como no atual, é meio jurídico lícito das partes interessadas 

prevenirem ou terminarem qualquer litígio, mediante concessões mútuas. O 

que há de novidade é o fato do legislador ter considerado a transação 

como espécie contratual, na codificação de 1916, ela se apresentava 

como sendo um modo de extinção das obrigações. Era seguido o 

entendimento do direito romano, haja vista ser considerada uma espécie 

de convenção determinadora do fato de alguém renunciar um litígio, desde 

que alguma retribuição lhe fosse concedida.” E continua, em seus 

comentários ao art. 840 (fls. 298): “Manuel Inácio Carvalho Mendonça 

observa que ‘a transação produz entre as partes efeito de coisa julgada e 

só pode ser rescindida por dolo, violência ou erro essencial sobre a 

pessoa ou coisa a respeito da qual versar a contestação’.” Há de se ter 

em vista, portanto, que o acordo, por acarretar na imutabilidade de seus 

termos, só será rescindido quando demonstrados os requisitos dispostos 

no art. 849 do CC: “Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação ou 

erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”. Desta sorte, sem a 

rescisão da transação por meio de ação competente a este fim, não lhe 

socorre o direito de revisão das cláusulas do aludido termo, em face de a 

imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo do acordo de vontades 

celebrado, motivo pelo qual não há ensejo à continuidade do curso desta 

ação, de modo que não há o que se discutir a respeito de tal pacto. De 

conseguinte, passo ao exame do mérito apenas quanto ao contrato n.º 

040400026229. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteia a autora pela 

redução dos juros remuneratórios e, quanto a este ponto, impende 

considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da 

Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, 

por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e 

incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos 

juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 

596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o 

contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em 

feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os 

juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. 

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 

1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a 

seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 

1973: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é 

imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser 

consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no 

contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da 

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 

vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção 

para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios 

praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - 

Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de 

juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do 

entendimento consolidado neste julgamento.” Na mesma vertente: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM 

COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros 

remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das 

taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de 

mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de 

matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) 

Também nesse sentido, a orientação firmada pelo Colendo Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AÇÃO REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO - 

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE 

MERCADO - REPETITIVO RESP 1.061.530/RS PARA O MESMO TIPO DE 

CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE 

INFERIOR À ANUAL - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 

12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula 

n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para 

reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie 

contratual.A capitalização de juros não é admitida quando não 

convencionada ( Súmula 539 do STJ).” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018) “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 

DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA 

SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – TAXA DE JUROS 

REMUNERATÓRIO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – VOTAÇÃO 

UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, 

§4º, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As cláusulas 

contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser 

revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio 

pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do 

Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do 

Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central, podendo ser limitada pelo Poder Judiciário. Ausentes 

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua 

manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação 

unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser 

condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor 

atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).” (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 

26/09/2018) No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a 

abusividade dos juros unilateralmente adotados pela ré em 22% ao mês, 

merecendo ser revisto, devendo acompanhar a taxa média de mercado, 

apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, 

consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para 

operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 5,83% ao mês. 

Posto isso, determino que sejam os juros remuneratórios calculados pela 

taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para 

operações da mesma espécie no mesmo período do contrato. Todavia, 

considerando o pleito firmado na inicial, estabeleço a redução ao limite 

afirmado pela autora, em 17,27% a.m. DO DANO MORAL Quanto aos 

danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - 

art. 5º, inciso X, da CF/88, nos seguintes termos: "Art. 5º. (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação." A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 

74/75, leciona que: "Enquanto o dano material importa em lesão de bem 

patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano 

moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a 

liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima." No caso dos autos, a 
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despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 

14 do CDC, tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à 

imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora, 

mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam 

indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da 

responsabilidade civil. Considerando que a jurisprudência pátria firmou-se 

no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe 

dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de 

encargos, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz 

de provocar, por si só, danos à personalidade do individuo. Para o 

acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da 

efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do 

nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja 

reparação se pretende. Isso porque, já que a instituição financeira, em não 

havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em 

conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas 

entre as partes. Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE 

SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. 

REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como 

ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, 

cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso 

surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à 

dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

28/05/2018) “RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO 

- REPETIÇÃO DA TESE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, 

requer a demonstração: (i) da conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) do dano e (iii) do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e 

a conduta do agente, o que no caso concreto, não ficou evidenciado 

nenhum desses elementos. Ademais não fora apontado de forma 

detalhada quais os abalos morais suportados, levando a crer que a 

situação pela qual passou consistiu em mero aborrecimento inerente às 

relações cotidianas. No tocante ao descumprimento do prazo legal para os 

banco apresentarem documentos de seus correntistas, nota-se que 

referida tese não foi alegada na fase do julgamento do Apelo.Não cabe, 

portanto, invocar a questão por meio do Agravo Interno, eis que se trata 

de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico.Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, 

aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.” (TJMT - Ag 

9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO 

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ 

DESPROVIDO. [...] O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas 

contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não 

configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais 

indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, 

máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram 

livremente pactuados.” (Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) O fato é que o 

aborrecimento da parte consumidora não induz automaticamente à 

indenização. Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem 

que a autora sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou 

constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano 

moral. Desta sorte, rejeito este requerimento. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

Concernente ao requerimento de repetição do indébito, constato que, não 

obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação 

ao pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se 

necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no 

caso em comento. Nesse sentido, a orientação firmada pelo STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO 

CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista 

no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do 

credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar 

comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já 

amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o 

abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de 

embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, 

necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é 

vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1349905/PR, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, 

DJe 13/03/2019) Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, 

devendo a cobrança a maior ser restituída de forma simples. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por EVANY EZIDIO DE CAMARGO 

em face de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, 

para determinar a redução dos juros remuneratórios, quanto ao contrato n. 

0400026229 ao patamar de 17,27% a.m., restituindo-se de forma simples o 

pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação. Por ter a autora decaído em maior parte, condeno-a ao 

pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em 

R$ 2.450,00 e o réu ao pagamento das custas remanescentes e 

honorários em R$ 1.050,00, observando, no entanto, o benefício da justiça 

gratuita em favor de Evany. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito ,
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038389-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANIA NEVES DE 

ARRUDA REU: AYMORE Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por SÂNIA NEVES DE ARRUDA em face de 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando a autora que firmaram as 

partes um contrato de financiamento, destinado à aquisição de um veículo 

Toyota Corola, placa OAX2780, posteriormente refinanciado, contudo, 

constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a 

razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das 

normas consumeristas, objetivando: - o afastamento da prática de 

capitalização mensal de juros, prevalecendo a anual; - ser restituído da 

cobrança indevida a título de tarifa de avaliação do bem, registro de 

contrato e tarifa de cadastro em R$ 599,00, por ser a taxa média de R$ 

385,84; - a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência (sob a 

nomenclatura “juros remuneratórios” com outros encargos; - em 

antecipação de tutela, a autorização para a consignação mensal da 

parcela do valor que entende devido (R$ 863,80), ou no valor integral nas 

respectivas datas de vencimento; pela manutenção do veículo em sua 

posse, bem como pela determinação para que a Instituição Financeira se 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; - a 

concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 11.450,03 e acostou 

documentos. Na decisão Id. 18774698 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e 

fixada a inversão do ônus da prova. Na petição Id. 19082665 a autora 
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reiterou os pedidos de restituição da cobrança de tarifa de avaliação do 

bem e registro de contrato. O réu compareceu espontaneamente aos 

autos em 04/04/2019 ao apresentar a contestação Id. 19179444 

aventando em preliminar a formulação de pedidos genéricos, que 

acarretam na inépcia da inicial por descumprimento aos ditames do § 2º do 

art. 330, CPC. No mérito, aduz que: - está superada a tese de limitação 

constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre 

estipulação; - a capitalização de juros possui respaldo legal; - são legais 

os encargos moratórios entabulados; - não se fala em julgamento de ofício 

de cláusulas abusivas; - as taxas e tarifas administrativas praticadas 

possuem autorização legal, discorrendo sobre cada uma; - não há ensejo 

ao pleito de repetição do indébito; - não estão presentes os requisitos da 

tutela antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título; Rechaça o 

cálculo apresentado e, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Realizada audiência no Id. 20150786, sem êxito na composição entre as 

partes. Impugnação à contestação Id. 20804558. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência (Id, 20150786), 

com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide. No que tange à preliminar aventada, destaco que, a despeito da 

tese da ré, observo que na petição inicial a autora indicou as razões 

fáticas e respectivos fundamentos jurídicos, aptos à apresentação de 

defesa em contestação, mostrando-se suficiente a especificação dos 

pontos controvertidos. Demais disso, constato que a requerida 

especificou o valor incontroverso, inclusive com o requerimento de sua 

consignação em juízo, o que foi indeferido na decisão interlocutória Id. 

18774698. Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR e passo ao exame do 

mérito. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS No tocante à 

capitalização de juros, há de se consignar que, consoante sedimentado 

pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da 

entrada em vigor da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei 

n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de 

Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo 

saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da 

conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de 

Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, 

capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a 

periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais 

encargos decorrentes da obrigação;” Para a caracterização da 

contratação da capitalização mensal de juros, resta sedimentado o 

posicionamento de que, quando na contratação de prestações em valores 

fixos e iguais a menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da 

anual, que se mostra a maior, está o pacto indicando que os juros se 

deram de forma capitalizada. Assim o entendimento que prevalece no 

Superior Tribunal de Justiça, pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 

973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que o 

contrato Id. 16306137 – Pág. 1, da forma como estipulado, com a 

demonstração das prestações em valores fixos e iguais, faz menção 

expressa à taxa mensal em 2,37%, que não correspondente ao 

duodécuplo da anual em 32,49%, e no aditivo Id. 16306137 – Pág. 4 os 

juros mensais em 2,30%, não correspondentes ao anual em 31,37%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização mensal de 

juros na forma disposta. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS No que concerne 

à discussão acerca da cobrança de comissão de permanência mascarada 

no contrato sob outra nomenclatura, observo restar pactuado na cláusula 

1.2 (Id. 16306137 – Pág. 2, quanto aos encargos moratórios, a cumulação 

de juros de mora, juros remuneratórios e multa contratual. Há de se ter em 

vista, no entanto, que consoante o posicionamento firmado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, tanto por meio da Súmula nº 472, como 

também por dois recursos representativos de controvérsia (repetitivos), 

que a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios incidentes no contrato. Senão 

vejamos: Súmula 472 – “A cobrança de comissão de permanência - cujo 

valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. “DIREITO COMERCIAL E 

BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.[...] 3. A importância cobrada a título de 

comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 

1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, 

DJe 16/11/2010) “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS 

EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO 

CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de 

permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 
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juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 1058114/RS, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) 

De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros 

remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de 

permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros 

remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de 

permanência, como quer fazer crer a parte autora. Tendo como norte o 

posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de 

cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição da 

comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a 

discussão à respeito. Também nessa vertente: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFAS DE REGISTRO DE 

CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...] 

Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de 

inadimplência, desde que limitada à soma dos juros remuneratórios e 

encargos moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula n. 472 

do STJ, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo 

contratual. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0395.13.002557-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - PROVA PERICIAL - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS. [...] 5- 

No período de inadimplência, sem caracterizar ilegalidade, é devida a 

cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de 

normalidade da operação; os juros de mora de 1% ao mês; e a multa 

moratória de 2%.” (TJMG - Apelação Cível 1.0116.13.002512-9/001, 

Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018) DAS 

TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS Sustenta a autora o direito à 

devolução da tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e tarifa de 

cadastro, ou a redução em vista de a abusividade de seus valores. No 

que tange à tarifa de cadastro, resta sedimentada a legalidade de sua 

cobrança, como de infere do posicionamento sumulado pelo STJ: Súmula 

566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de 

cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira”. Todavia, com relação à assertiva posta na inicial de 

abusividade do valor cobrado a este título (Id. 16306134 – Pág. 13) tem 

como referência o período de 29/01/2016, enquanto o contrato foi firmado 

em 25/10/2016, extrai-se do sítio do Banco Central do Brasil (in 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / a c e s s o i n f o r m a c a o / l e g a d o ?

url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifd

wl.asp) que a taxa média praticada quanto a tarifa de cadastro, em 

outubro de 2016, era de R$ 429,78. De tal modo, considerando que o valor 

em comento serve apenas como parâmetro, e não como tabelamento, não 

há ensejo ao acolhimento do pedido de modificação desta taxa, por não se 

falar em caracterização de manifesta abusividade. Quanto a tarifa de 

avaliação do bem e registro de contrato, destaco que no recurso 

representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, 

julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do 

CPC: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO 

BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO 

CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO 

DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. 

EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A 

TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO 

ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA 

COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. 

POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E 

DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA 

CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação 

do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente 

bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada 

em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período 

anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade 

excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, 

bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o 

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade 

excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços 

prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas 

a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em 

garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 

1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) Nos fundamentos do 

aludido Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço naquele acórdão, 

restou consignado: “Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, 

cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram 

suscitadas nos recursos afetados. Essa controvérsia é frequente quanto 

à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são 

cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido a comprovação da 

efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora afetados, por 

exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas 

contestações, nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva 

prestação de serviço de avaliação do veículo usado. [...] Por fim, no que 

tange à tarifas de registro do contrato, valem as mesmas considerações 

acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da 

onerosidade excessiva. [...] Por sua vez, a cobrança pelo registro do 

contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois 

documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o 

gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no 

documento do veículo.” Considerando que no caso dos autos a cobrança 

de registro de contrato em R$ 347,52 e tarifa de avaliação do bem em R$ 

420,00, por não haver a demonstração, pela instituição financeira, de que 

efetivamente ocorreu a prestação deste serviço, na forma do Recurso 

Repetitivo em comento, possui a parte autora o direito ao seu 

ressarcimento. DA TUTELA ANTECIPADA Observo que na decisão Id. 

18774698 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada. 

Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, mantenho a decisão 

em comento, por seus próprios fundamentos. DO DISPOSITIVO Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por SÂNIA NEVES DE ARRUDA em 

face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para 

determinar a devolução da cobrança indevida a título de registro de 

contrato em R$ 347,52 e tarifa de avaliação do bem em R$ 420,00, 

restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se 

for o caso. Por ter a ré decaído de parte mínima, condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038389-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SANIA NEVES DE 

ARRUDA REU: AYMORE Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por SÂNIA NEVES DE ARRUDA em face de 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando a autora que firmaram as 

partes um contrato de financiamento, destinado à aquisição de um veículo 

Toyota Corola, placa OAX2780, posteriormente refinanciado, contudo, 

constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a 

razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das 

normas consumeristas, objetivando: - o afastamento da prática de 

capitalização mensal de juros, prevalecendo a anual; - ser restituído da 

cobrança indevida a título de tarifa de avaliação do bem, registro de 

contrato e tarifa de cadastro em R$ 599,00, por ser a taxa média de R$ 

385,84; - a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência (sob a 

nomenclatura “juros remuneratórios” com outros encargos; - em 

antecipação de tutela, a autorização para a consignação mensal da 

parcela do valor que entende devido (R$ 863,80), ou no valor integral nas 

respectivas datas de vencimento; pela manutenção do veículo em sua 

posse, bem como pela determinação para que a Instituição Financeira se 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; - a 

concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 11.450,03 e acostou 

documentos. Na decisão Id. 18774698 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e 

fixada a inversão do ônus da prova. Na petição Id. 19082665 a autora 

reiterou os pedidos de restituição da cobrança de tarifa de avaliação do 

bem e registro de contrato. O réu compareceu espontaneamente aos 

autos em 04/04/2019 ao apresentar a contestação Id. 19179444 

aventando em preliminar a formulação de pedidos genéricos, que 

acarretam na inépcia da inicial por descumprimento aos ditames do § 2º do 

art. 330, CPC. No mérito, aduz que: - está superada a tese de limitação 

constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre 

estipulação; - a capitalização de juros possui respaldo legal; - são legais 

os encargos moratórios entabulados; - não se fala em julgamento de ofício 

de cláusulas abusivas; - as taxas e tarifas administrativas praticadas 

possuem autorização legal, discorrendo sobre cada uma; - não há ensejo 

ao pleito de repetição do indébito; - não estão presentes os requisitos da 

tutela antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título; Rechaça o 

cálculo apresentado e, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Realizada audiência no Id. 20150786, sem êxito na composição entre as 

partes. Impugnação à contestação Id. 20804558. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência (Id, 20150786), 

com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide. No que tange à preliminar aventada, destaco que, a despeito da 

tese da ré, observo que na petição inicial a autora indicou as razões 

fáticas e respectivos fundamentos jurídicos, aptos à apresentação de 

defesa em contestação, mostrando-se suficiente a especificação dos 

pontos controvertidos. Demais disso, constato que a requerida 

especificou o valor incontroverso, inclusive com o requerimento de sua 

consignação em juízo, o que foi indeferido na decisão interlocutória Id. 

18774698. Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR e passo ao exame do 

mérito. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS No tocante à 

capitalização de juros, há de se consignar que, consoante sedimentado 

pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da 

entrada em vigor da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei 

n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de 

Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo 

saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da 

conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de 

Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, 

capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a 

periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais 

encargos decorrentes da obrigação;” Para a caracterização da 

contratação da capitalização mensal de juros, resta sedimentado o 

posicionamento de que, quando na contratação de prestações em valores 

fixos e iguais a menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da 

anual, que se mostra a maior, está o pacto indicando que os juros se 

deram de forma capitalizada. Assim o entendimento que prevalece no 

Superior Tribunal de Justiça, pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 

973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que o 

contrato Id. 16306137 – Pág. 1, da forma como estipulado, com a 

demonstração das prestações em valores fixos e iguais, faz menção 

expressa à taxa mensal em 2,37%, que não correspondente ao 

duodécuplo da anual em 32,49%, e no aditivo Id. 16306137 – Pág. 4 os 

juros mensais em 2,30%, não correspondentes ao anual em 31,37%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização mensal de 

juros na forma disposta. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS No que concerne 

à discussão acerca da cobrança de comissão de permanência mascarada 

no contrato sob outra nomenclatura, observo restar pactuado na cláusula 

1.2 (Id. 16306137 – Pág. 2, quanto aos encargos moratórios, a cumulação 

de juros de mora, juros remuneratórios e multa contratual. Há de se ter em 

vista, no entanto, que consoante o posicionamento firmado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, tanto por meio da Súmula nº 472, como 

também por dois recursos representativos de controvérsia (repetitivos), 

que a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios incidentes no contrato. Senão 

vejamos: Súmula 472 – “A cobrança de comissão de permanência - cujo 

valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 
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moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. “DIREITO COMERCIAL E 

BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.[...] 3. A importância cobrada a título de 

comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 

1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, 

DJe 16/11/2010) “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS 

EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO 

CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de 

permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 1058114/RS, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) 

De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros 

remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de 

permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros 

remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de 

permanência, como quer fazer crer a parte autora. Tendo como norte o 

posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de 

cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição da 

comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a 

discussão à respeito. Também nessa vertente: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFAS DE REGISTRO DE 

CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...] 

Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de 

inadimplência, desde que limitada à soma dos juros remuneratórios e 

encargos moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula n. 472 

do STJ, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo 

contratual. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0395.13.002557-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - PROVA PERICIAL - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS. [...] 5- 

No período de inadimplência, sem caracterizar ilegalidade, é devida a 

cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de 

normalidade da operação; os juros de mora de 1% ao mês; e a multa 

moratória de 2%.” (TJMG - Apelação Cível 1.0116.13.002512-9/001, 

Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018) DAS 

TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS Sustenta a autora o direito à 

devolução da tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e tarifa de 

cadastro, ou a redução em vista de a abusividade de seus valores. No 

que tange à tarifa de cadastro, resta sedimentada a legalidade de sua 

cobrança, como de infere do posicionamento sumulado pelo STJ: Súmula 

566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de 

cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira”. Todavia, com relação à assertiva posta na inicial de 

abusividade do valor cobrado a este título (Id. 16306134 – Pág. 13) tem 

como referência o período de 29/01/2016, enquanto o contrato foi firmado 

em 25/10/2016, extrai-se do sítio do Banco Central do Brasil (in 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / a c e s s o i n f o r m a c a o / l e g a d o ?

url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifd

wl.asp) que a taxa média praticada quanto a tarifa de cadastro, em 

outubro de 2016, era de R$ 429,78. De tal modo, considerando que o valor 

em comento serve apenas como parâmetro, e não como tabelamento, não 

há ensejo ao acolhimento do pedido de modificação desta taxa, por não se 

falar em caracterização de manifesta abusividade. Quanto a tarifa de 

avaliação do bem e registro de contrato, destaco que no recurso 

representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, 

julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do 

CPC: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO 

BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO 

CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO 

DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. 

EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A 

TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO 

ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA 

COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. 

POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E 

DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA 

CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação 

do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente 

bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada 

em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período 

anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade 

excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, 

bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o 

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade 

excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços 

prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas 

a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em 

garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 

1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) Nos fundamentos do 

aludido Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço naquele acórdão, 

restou consignado: “Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, 

cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram 

suscitadas nos recursos afetados. Essa controvérsia é frequente quanto 

à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são 

cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido a comprovação da 

efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora afetados, por 

exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas 

contestações, nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva 

prestação de serviço de avaliação do veículo usado. [...] Por fim, no que 

tange à tarifas de registro do contrato, valem as mesmas considerações 

acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da 

onerosidade excessiva. [...] Por sua vez, a cobrança pelo registro do 

contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois 

documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o 

gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no 

documento do veículo.” Considerando que no caso dos autos a cobrança 
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de registro de contrato em R$ 347,52 e tarifa de avaliação do bem em R$ 

420,00, por não haver a demonstração, pela instituição financeira, de que 

efetivamente ocorreu a prestação deste serviço, na forma do Recurso 

Repetitivo em comento, possui a parte autora o direito ao seu 

ressarcimento. DA TUTELA ANTECIPADA Observo que na decisão Id. 

18774698 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada. 

Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, mantenho a decisão 

em comento, por seus próprios fundamentos. DO DISPOSITIVO Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por SÂNIA NEVES DE ARRUDA em 

face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para 

determinar a devolução da cobrança indevida a título de registro de 

contrato em R$ 347,52 e tarifa de avaliação do bem em R$ 420,00, 

restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se 

for o caso. Por ter a ré decaído de parte mínima, condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017447-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ADALBERTO 

DE FIGUEIREDO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

DANOS MORAIS ajuizada por JOSÉ ADALBERTO DE FIGUEIREDO em face 

de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando o autor que firmaram as 

partes um contrato de empréstimo sob o nº 050610001079, em seguida o 

contrato de renegociação sob o n. 050610004028, e após o contrato de 

renegociação n. 050610015113 e ainda um novo contrato em 24/09/2018 

n.050610015141, contudo, constatou a abusividade praticada pela 

instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão 

contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas e à luz do 

princípio da transparência, da onerosidade excessiva e da boa-fé objetiva, 

requerendo: - a limitação, em todos os contratos, dos juros remuneratórios 

à taxa média de mercado, reduzindo, quanto contrato nº 050610004028, 

de 17,00% ao mês para o patamar de 6,99% ao mês e quanto aos 

contratos nº 050610015113 e 050610015141 em, respectivamente, 

18,50% a.m. e 22,00% a.m., para 6,88% a.m; - a compensação dos 

valores pagos a maior, em R$ 1.085,98, com o débito em aberto; - o 

recebimento de indenização por danos morais em R$ 19.960,00; - a 

inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

21.045,98 e acostou documentos. Na decisão Id. 19847237 foi concedida 

a assistência judiciária e designada audiência. A ré foi citada aos 

10/06/2019 (Id. 20788119) e em contestação Id. 21317333 aventou em 

preliminar a revogação da assistência judiciária e a carência de ação por 

falta de interesse processual. No mérito, discorre sobre a regularidade 

dos contratos entabulados e aduz que: - é inviável a revisão de cláusulas 

contratuais, invocando o princípio “pacta sunt servanda”; - não se fala em 

repetição do indébito; - não estão caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização 

por danos morais; - não há de se falar em inversão do ônus da prova; Ao 

final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa 

aos ônus decorrentes da sucumbência. Realizada audiência Id. 21369425, 

sem êxito na composição entre as partes. Impugnação à contestação Id. 

21835673. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, bem como em vista de o 

pleiteado em audiência pelas partes (Id. 21369425), com amparo legal no 

art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Aventou a ré, 

em preliminar, a revogação da assistência judiciária, a carência de ação 

por falta de interesse processual e ofensa ao disposto no artigo 330 § 2º 

do CPC. Com relação à assistência judiciária, conforme o disposto no § 3º 

do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, 

não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim 

que esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar 

com tais emolumentos. Embora a requerida refute a benesse concedida, 

não apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita pelo 

beneficiário, que possui presunção juris tantum da necessidade. Portanto, 

não basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, 

é necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de 

quem pleiteou o benefício. Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO 

DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS 

DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE 

LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - 

PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL 

- CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). Demais disso, destaco que o autor é 

assistido pela Defensoria Pública e, por força da autonomia constitucional 

(art. 134, § 2º da CF), incumbe à ela, atentando-se a parâmetros 

pré-estabelecidos, efetivar a escolha de seus assistidos. Nos termos do 

disposto no art. 2.º da Lei n.º 1.060/50, considera-se necessitado todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento 

ou de sua família, enquanto no art. 1º da Lei Complementar nº 80/94 está 

disposto que “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 

e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso 

LXXIV do art. 5º da Constituição Federal” (redação dada pela LC nº 

132/09). Ainda, conforme o disposto na Resolução n. 46/2011/CSDP do 

Estado de Mato Grosso, que fixa os critérios para o deferimento da 

assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública, está previsto 

em seu art. 1º que: “Artigo 1º - Será presumido hipossuficiente de 

recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele 

que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos.” 

Portanto, não basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em 

comento, é necessário que prove, pois caso contrário prevalece a 

alegação de quem pleiteou o benefício. Nesse sentido, a orientação do E. 

TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA 

MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE 

ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA 

CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - 

DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA 

OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX 

ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM 

PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO 

DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o 

deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição 

financeira da outra.” (Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Feitas essas 

considerações, mantenho a concessão da assistência judiciária ao autor. 

Quanto a falta de interesse de agir, destaco a lição de Alexandre Freitas 

Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9ª Edição, 

revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, que alega que “O 
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interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A 

ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica 

ausência do próprio interesse de agir.” Ainda a respeito do assunto, 

ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e 

legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma 

utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a ação errada ou 

utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe 

será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a 

inexistência de interesse processual". Logo, é imperioso reconhecer que 

há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante o princípio 

constitucional de livre acesso ao Judiciário, visto que, ao contrário do 

suscitado em contestação, é certo que, por se insurgir em face de atos 

perpetrados pelos réus, inequívoca a utilidade da medida e a adequação 

do meio utilizado para tanto. Outrossim, os argumentos da requerida no ID. 

21317333 pag.5, quanto ao não cumprimento do disposto no artigo 330 § 

2º do CPC., não encontra guarida na peça vestibular a qual demonstra a 

razão de pedir, concernente as cláusulas contratuais que pretende 

controverter, bem como, o valor que entende incontroverso, com 

demonstrativo. Posto isso, REJEITO as preliminares aventadas e passo ao 

exame do mérito. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteia o autor pela 

redução dos juros remuneratórios e, quanto a este ponto, impende 

considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da 

Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, 

por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e 

incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos 

juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 

596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o 

contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em 

feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os 

juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. 

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 

1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a 

seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 

1973: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é 

imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser 

consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no 

contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da 

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 

vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção 

para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios 

praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - 

Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de 

juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do 

entendimento consolidado neste julgamento.” Na mesma vertente: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM 

COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros 

remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das 

taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de 

mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de 

matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) 

Também nesse sentido, a orientação firmada pelo Colendo Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AÇÃO REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO - 

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE 

MERCADO - REPETITIVO RESP 1.061.530/RS PARA O MESMO TIPO DE 

CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE 

INFERIOR À ANUAL - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 

12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula 

n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para 

reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie 

contratual.A capitalização de juros não é admitida quando não 

convencionada ( Súmula 539 do STJ).” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018) “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 

DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA 

SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – TAXA DE JUROS 

REMUNERATÓRIO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – VOTAÇÃO 

UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, 

§4º, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As cláusulas 

contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser 

revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio 

pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do 

Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do 

Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central, podendo ser limitada pelo Poder Judiciário. Ausentes 

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua 

manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação 

unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser 

condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor 

atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).” (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 

26/09/2018) No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a 

abusividade dos juros unilateralmente adotados pela ré no contrato nº 

050610004028 (05/03/2018) em 17,00% ao mês, já que conforme Id. 

19616324 – Pág. 3 demonstrou o autor que a média praticada no período 

era de 6,99% ao mês, o mesmo se falando quanto aos contratos nº 

050610015113 (20/09/2018) e 050610015141 (24/09/2018), firmados em 

18,50% a.m. e 22,00% a.m., já que conforme Id. 19616324 – Pág. 3 a 

média praticada no período era de 6,88% a.m. De tal sorte, todos os 

contratos objeto de revisão nestes autos devem acompanhar a taxa média 

de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, 

conforme Id. 19616324 – Pág. 3, mostrando-se manifesto o direito do autor 

à compensação dos valores pagos a maior ao débito em aberto. DO DANO 

MORAL Quanto aos danos morais, há de se ressalvar o dispositivo 

constitucional a respeito - art. 5º, inciso X, da CF/88, nos seguintes 

termos: "Art. 5º. (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação." A propósito do tema, 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que: "Enquanto o dano material 

importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível 

de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, 

tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, 

causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima." No 

caso dos autos, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na 

forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado, no 

caso em apreço, dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e 

à dignidade do autor, mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que 

não ensejam indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos 

inerentes da responsabilidade civil. Considerando que a jurisprudência 

pátria firmou-se no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser 

humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a 

mera cobrança de encargos, ainda que reconhecidos em juízo como 

abusivos, não é capaz de provocar, por si só, danos à personalidade do 

individuo. Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a 

demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, 

bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os 

prejuízos cuja reparação se pretende. Isso porque, já que a instituição 
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financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular 

de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas 

contratuais estabelecidas entre as partes. Neste sentido: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR 

PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM 

EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 7. Aborrecimentos decorrentes de 

relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, 

estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são 

desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos 

psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa 

humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) “RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - REPETIÇÃO DA TESE 

QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - ARGUMENTAÇÃO 

IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dever 

de indenizar advindo da responsabilidade civil, requer a demonstração: (i) 

da conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) do dano e (iii) do nexo 

de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente, o 

que no caso concreto, não ficou evidenciado nenhum desses elementos. 

Ademais não fora apontado de forma detalhada quais os abalos morais 

suportados, levando a crer que a situação pela qual passou consistiu em 

mero aborrecimento inerente às relações cotidianas. No tocante ao 

descumprimento do prazo legal para os banco apresentarem documentos 

de seus correntistas, nota-se que referida tese não foi alegada na fase do 

julgamento do Apelo.Não cabe, portanto, invocar a questão por meio do 

Agravo Interno, eis que se trata de inovação recursal, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico.Tratando-se de decisão unânime de 

improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 

4º do CPC/15.” (TJMT - Ag 9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) “RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - 

CONTRATO QUITADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - APELO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO. [...] O 

reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas contratuais capaz 

de autorizar seu afastamento via ação revisional, não configura, só por si, 

crime contra o consumidor, tampouco danos morais indenizáveis, não 

ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, máxime quando, 

embora abusivos os encargos afastados, foram livremente pactuados.” 

(Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) O fato é que o aborrecimento da parte 

consumidora não induz automaticamente à indenização. Não havendo 

elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor sofreu efetivo 

prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento públicos, não se 

pode falar em indenização por dano moral. Desta sorte, rejeito este 

requerimento. DO DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por JOSÉ ADALBERTO DE FIGUEIREDO em face de CREFISA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para determinar a 

redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, quanto 

contrato nº 050610004028 para o patamar de 6,99% ao mês e quanto aos 

contratos nº 050610015113 e 050610015141 para o patamar de 6,88% 

a.m, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, e corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária 

pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, 

se for o caso. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o 

rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento 

de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do 

valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com 

amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo 

prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002929-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO 

APARECIDO PUPIM REU: AYMORE Trata-se de AÇÃO REVISIONAL C/C 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por ROBERTO APARECIDO PUPIM em face de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que aos 01/02/2018 firmaram as partes um 

contrato de financiamento do valor de R$ 16.259,64, para pagamento em 

42 parcelas de R$ 566,36 e destinado à aquisição de um veículo VW 

Crossfox, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição 

financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, 

mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - o 

afastamento da prática de capitalização de juros e do uso da Tabela Price; 

- a caracterização da mora da parte credora, afastando a cobrança dos 

encargos moratórios; - em antecipação de tutela, a autorização para 

consignação da parcela no valor que entende devido (R$ 467,15), 

vedação de anotação em cadastros de inadimplentes e a manutenção na 

posse do bem; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - apenas ao final, faz menção à 

inviabilidade da cobrança de comissão de permanência com outros 

encargos, bem como apenas no Id. 17519855 – Pág. 4 afirma que os juros 

remuneratórios ultrapassam a média de mercado; - a condenação da parte 

adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 23.787,12 e acostou 

documentos. Na decisão Id. 18808731 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e 

designada audiência. A ré foi citada aos 25/04/2019 (Id. 19663683) e em 

contestação Id. 20004204 aventou em preliminar a não observância ao 

contido no art. 330, § 2º, CPC, além de afirmar ser indispensável a 

consignação do incontroverso. No mérito, aduz que: - são regulares os 

encargos moratórios entabulados, que devem ser aplicados na forma em 

que contratados; - a capitalização de juros possui respaldo legal, não 

havendo ensejo à tese de ilegalidade da Tabela Price; - é vedado o 

julgamento de ofício de abusividades contratuais; - não estão presentes 

os requisitos da tutela antecipada, refutando um a um dos pedidos a este 

título; - não se fala em repetição do indébito; Rechaça o cálculo 

apresentado e, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando 

a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Realizada 

audiência no Id. 20308658, sem êxito na composição entre as partes. 

Impugnação à contestação Id. 20551417, arguindo o autor a necessidade 

de se produzir perícia contábil. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, não 

sendo o caso de produção de prova pericial contábil em vista de a prévia 

necessidade de declaração de qual cláusula deve ser afastada e/ou 

modificada, para que então seja feito o cálculo do débito. Assim, 

considerando ainda o pleiteado em audiência pela requerida, com amparo 

legal no art. 330, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Prefacialmente, no que tange à preliminar aventada pela requerida, 

observo da petição inicial que, a despeito da tese de que não houve, pelo 

autor, o preenchimento do requisito disposto no art. 330, § 2º, CPC, faço 

constar que o requerente, inclusive, chegou a abrir um capítulo 

especialmente destinado a este fim. De tal modo, tenho que a peça 

vestibular mostra-se satisfatória ao especificar os pontos controvertidos, 

bem assim a quantificação do valor incontroverso, inclusive com 

requerimento de sua consignação mensal em juízo, sendo, no entanto, tal 

pleito indeferido na decisão interlocutória Id. 18808731, sem recurso, 

inclusive, pela instituição financeira, que impugna especificamente este 

ponto. Posto isso, REJEITO a preliminar. No que tange ao requerimento 

firmado na inicial de reconhecimento “ex officio” de nulidade de todas as 

cláusulas abusivas, tenho que não há como ser apreciado tal pedido, 
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posto que sem a correspondente causa de pedir, ou tampouco 

especificação de qual seria o excesso cometido, como ocorre quanto a 

tese de inviabilidade da cobrança de comissão de permanência com 

outros encargos, bem assim a de que os juros remuneratórios 

ultrapassam a média de mercado, já que suscitados de forma breve e sem 

a devida fundamentação. Cumpre ressalvar que, conforme o disposto no 

art. 330, § 1º, inciso III do CPC, a peça inaugural deverá ser considerada 

inepta quando "da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão", isso porque o nosso ordenamento adota a teoria da 

substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte autora, na exordial, 

decline os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, senão vejamos a lição 

de Humberto Theodoro Júnior a respeito: "Quando o Código exige a 

descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a 

adoção do princípio da substanciação da causa de pedir, que se 

contrapõe ao princípio da individuação. (...) Para a substanciação, adotada 

por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação deve se fazer 

à base de uma causa petendi que compreenda o fato ou o complexo de 

fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido formulado na 

petição inicial. A descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, 

então, ao primeiro plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de 

ser identificado desde logo." (in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª 

ed., p. 326). Sob esse prisma, extrai-se que o autor, ao deduzir em juízo a 

sua pretensão, deve indicar, além do direito subjetivo que pretende 

exercitar, também a sua origem e a vinculação lógica destes com o pedido 

formulado, para permitir à parte contrária a compreensão da demanda e a 

possibilidade do exercício pleno do direito de defesa. Assim o 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso 

Repetitivo como também por meio de a Súmula n. 381/STJ, que determina 

que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a 

abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende a parte seja 

declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o exame do 

Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual, senão 

vejamos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO 

JURÍDICO BANCÁRIO. RECURSO DESAFETADO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. 

Ação revisional de negócio jurídico bancário (contrato de financiamento de 

veículo automotor), postulando a nulidade de cláusulas abusivas relativas 

a encargos financeiros. 2. Parcial provimento do recurso especial para 

permitir a cobrança da comissão de permanência e das tarifas 

administrativas (TAC e TEC), bem como para decotar da condenação a 

determinação de restituição imediata do valor residual garantido (VRG) ao 

arrendatário (Súmula n.º 381/STJ). 3. Ponderação do relator no sentido da 

revisão por esta Corte da orientação jurisprudencial firmada em sede de 

recurso repetitivo (REsp 1.031.530/RS, DJe 10/03/2009) e transformada 

na Súmula n.º 381/STJ ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"), em face do disposto 

no art. 10 do CPC/2015. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (REsp 1465832/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 

27/06/2017) Também nessa vertente, a orientação sedimentada pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS – 

CONTRATO DE MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM 

BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – PRECEDENTES 

DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DIVERSAS TARIFAS E TAXAS 

– PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO 

PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Salvo nas hipóteses do 

parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido 

genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o 

Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe 

ou não algum direito. ‘Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas’. (Súmula nº 381 do 

STJ) O mínimo que se espera do autor em uma demanda judicial é que 

aponte as supostas ilegalidades em cada contrato a ser revisionado, não 

basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma 

abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. Não há 

necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (Ap 37634/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018). Sendo assim, passo ao 

exame da matéria devidamente suscitada na peça vestibular. DA 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No tocante à capitalização de juros, há de se 

consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua 

aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-3, 

bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, que possui a seguinte 

redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja 

pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha 

de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme 

previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser 

pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de 

sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem 

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;” No 

caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a previsão 

contratual acerca de sua prática “capitalizada na periodicidade 

estabelecida”, como se infere do disposto na cláusula 01, Id. 20004206 – 

Pág. 8, da qual o consumidor tinha inequívoca ciência, restando clara a 

contratação da prática da capitalização mensal de juros. De mais a mais, 

encontra-se clara demonstração da taxa mensal em 2,05% ao mês no 

contrato inicial e 2,00% ao mês no termo de Renegociação, não 

correspondentes ao duodécuplo da anual, respectivamente em 27,51% e 

26,82%, de modo que mantenho a sua incidência, na forma em que 

contratada. Nesse sentido, o posicionamento há muito sedimentado pelo 

STJ, inclusive em sede do Recurso Repetitivo REsp 973.827/RS, com a 

fixação da seguinte tese para efeitos do art. 543-C, CPC: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada’.” Demais disso, a legalidade da sua incidência está 

consolidada pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que sumularam 

a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no contrato bancário 

de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Assim o hodierno 

posicionamento do STJ, emanado pelos recentes julgados: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. 

REFERÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 

7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os 

juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do 

disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação 

dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada 

caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros 

excessivos. 2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa 

cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa 

média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes. 

3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois 

demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial 

(Súmula 7/STJ). 4. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos 

moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Agravo interno não 

provido.” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE 

MERCADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. 

DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 
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CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de 

indicação do dispositivo de lei supostamente violado impossibilita o 

conhecimento do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 284 do 

STF. 2. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC/73: "É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 

31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em 

vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e 

(b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 

24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão 

recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por 

esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos 

enunciados 5, 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no 

AREsp 1319737/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) De 

conseguinte, inexiste ensejo no pedido de afastamento do cálculo do 

débito pela Tabela Price, mediante sua substituição pelo Método Gauss, 

ante o posicionamento jurisprudencial, consolidado em Recurso Repetitivo 

pelo Colendo STJ, de que esta discussão está atrelada à capitalização de 

juros, senão vejamos: “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS 

VINCULADO AO SFH. TABELA PRICE. TAXA EFETIVA DE JUROS. 

REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. O NCPC é inaplicável ao caso concreto ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - 

mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da 

eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros 

sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo 

pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em 

razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (REsp 

1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,Corte Especial, DJe 

2/2/2015). 3. A existência de uma taxa de juros efetiva, paralela à nominal, 

não implica, necessariamente, cobrança de juros capitalizados. 

Precedentes. 4. O PES, quando contratado, somente pode ser aplicado 

para reajustar o valor das prestações mensais do financiamento, e não o 

do saldo devedor, em relação ao qual incide a TR, desde que pactuada a 

mesma forma de reajuste da caderneta de poupança. Precedentes. 5. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1487083/RS, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, 

DJe 25/10/2018). DOS ENCARGOS MORATÓRIOS Afirma o requerente que 

a cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de 

conseguinte, a sua incidência. Contudo, há de se consignar que, para que 

se configure a mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da 

cobrança dos encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição 

financeira, a recusa injustificada do pagamento. É o que nos ensina 

Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 

24 ed., Ed. Saraiva): “Incide o credor em mora se se recusa a receber o 

pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, 

exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se 

execute de modo diverso. (...) A mora creditoris depende dos elementos 

seguintes: a) existência de dívida positiva e líquida; b) que o devedor se 

ache em condições de efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente 

para efetua-lo; d) que haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 

396 do CC estabeleça que “não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora”, é necessário prova da injusta 

negativa pelo Banco, o que não está demonstrado nos autos. Ademais, 

conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, 

nos termos do artigo 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), o simples 

ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da 

parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento 

isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual.” Deste modo, considerando que no caso dos 

autos não houve o reconhecimento de abusividade contratual, quanto ao 

período da normalidade, não existem óbices à cobrança dos encargos 

moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do ajustado. DA 

TUTELA ANTECIPADA Observo que na decisão Id. 18808731 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada. Por não ter 

ocorrido a alteração da situação fática, mantenho a decisão em comento, 

por seus próprios fundamentos. DO DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por ROBERTO APARECIDO PUPIM em face de AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR VINICIUS ALVES PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004926-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CESAR VINICIUS 

ALVES PAES Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de CESAR VINICIUS 

ALVES PAES, todos qualificados nos autos em referência, visando à 

apreensão da motocicleta Suzuki GSXR 1000, placa OBM1954, conforme 

descrita na inicial, diante de a constituição em mora do réu quanto ao 

inadimplemento do ajustado no contrato de financiamento celebrado com 

cláusula de alienação fiduciária, pleiteando pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do réu em custas e honorários de advogado. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 33.015,89 e acostou documentos. A liminar foi deferida no Id. 

12868618 e cumprida no Id. 13425250. O réu foi citado no ID. 13425142 e 

apresentou a contestação Id. 13485874, para pleitear pela concessão das 

benesses da assistência judiciária e afirmar o interesse na realização de 

audiência de tentativa de conciliação, com a inversão do ônus da prova e 

a improcedência da ação, além da exibição do valor de avaliação do 

veículo e de sua venda. Impugnação à contestação Id. 15117566 e cópia 

ID. 15117607, refutando o pleito de assistência judiciária. Na decisão Id. 

17774035 foi deferido ao réu os benefícios da assistência judiciária e 

designada audiência, realizada no Id. 18970966. Valores da venda e 

avaliação do bem acostados com a petição Id. 19568927. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa a autora a 

apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da parte ré e o 

gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de financiamento. Da 

documentação encartada com a inicial, é possível extrair a relação 

contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pela autora e apreendido no Id. 

13425250. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte ré, 
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tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito. De conseguinte, 

restando presentes os pressupostos legais de constituição e 

desenvolvimento do processo, aliada a prova documental inequívoca, de 

rigor a procedência do feito. Quanto a vigência do contrato, desde já faço 

constar que não é “extra petita” a sentença que julga procedente o pleito 

de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. 

Isso porque, conforme determina o § 1º do art. 3º do Decreto-lei nº 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

da instituição financeira sobre o bem alienado causa o rompimento do 

vínculo contratual existente entre as partes, e que o saldo da alienação do 

bem deve ser destinado ao abatimento do montante devido, salientando 

que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, 

esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. 

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, 

como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a 

consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em 

face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão 

movida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face 

de CESAR VINICIUS ALVES PAES, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045219-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ROCHA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1045219-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FABIANO ROCHA 

SOARES REU: BANCO J. SAFRA S.A Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por FABIANO ROCHA 

SOARES em face de BANCO J. SAFRA S/A, todos qualificados nos autos 

em referência, relatando o autor que firmaram as partes um contrato de 

financiamento destinado à aquisição do veículo Chevrolet Onix placa 

QBI4127, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição 

financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, 

mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a 

ilegalidade na prática de juros remuneratórios em patamar diverso do 

disposto em contrato; - o afastamento da prática de capitalização DIÁRIA 

de juros; - a abusividade da tarifa de cadastro em R$ 595,00, enquanto a 

média no período era de R$ 385,84; - a ilegalidade da cumulação da 

comissão de permanência, sob a nomenclatura de juros remuneratórios, 

com outros encargos, bem como dos juros moratórios em 0,3647% ao dia 

e de forma capitalizada, que importa em 8,9% ao mês; - em antecipação de 

tutela, a autorização para consignação da parcela no valor que entende 

devido, vedação de anotação em cadastros de inadimplentes e a 

manutenção na posse do bem; - a repetição do indébito; - a inversão do 

ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.301,78 e 

acostou documentos. Na decisão Id. 18993114 foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a assistência 

judiciária e designada data para a realização de audiência. O réu foi citado 

aos 02/05/2019 (Id. 19794004) e em contestação Id. 19943284 aventou em 

preliminar a inépcia da inicial por descumprimento do disposto no art. 330, 

§ 2º, CPC. No mérito, aduz que: - não estão presentes os requisitos da 

tutela antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título; - não se 

aplica o CDC à relação entre as partes, tampouco se fala em inversão do 

ônus da prova; - não há irregularidade quanto aos juros, posto que o 

cálculo do autor não contemplou as demais taxas que integram o custo 

efetivo total; - está superada a tese de limitação constitucional ou legal dos 

juros remuneratórios e moratórios, possuindo estes livre estipulação; - a 

capitalização de juros possui respaldo legal; - a comissão de permanência 

não incide no cálculo do débito, havendo de permanecer os juros 

moratórios na forma em que contratados; - as taxas e tarifas 

administrativas praticadas possuem autorização legal, discorrendo sobre 

cada uma; - não se fala em repetição do indébito; - não cabe falar em 

assistência judiciária; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Realizada audiência (Id. 20519616), sem êxito na composição entre as 

partes. Impugnação à contestação Id. 21071363. É o relatório. Decido. Por 
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observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, bem como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes (Id. 

20519616), com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Em contestação, o réu suscitou em preliminar a inépcia 

da inicial por descumprimento do disposto no art. 330, § 2º, CPC, bem 

como se insurgiu em face da concessão da justiça gratuita. Faço constar 

que, a despeito da assertiva do requerido quanto aos pontos 

controvertidos, tenho que o autor, de forma satisfatória, declinou na inicial 

as razões fáticas e jurídicas quanto a cada pedido revisional formulado, 

de modo a afastar a tese de inépcia da inicial. Com relação à assistência 

judiciária, conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de hipossuficiência, não prevendo a lei, 

obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que 

momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não apresentou 

provas plausíveis a afastar a afirmação feita pelo autor, que possui 

presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta que se alegue 

que a parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, 

pois caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. 

Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS 

SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL 

E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE 

JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, destaco que, na 

forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Feitas essas considerações, mantenho a concessão da assistência 

judiciária ao requerente. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS E 

SUA CAPITALIZAÇÃO Insurge-se o autor em face da taxa de juros 

aplicada, divergente da contratada, bem assim de sua capitalização diária. 

No tocante à capitalização diária de juros, há de se consignar que, 

consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a 

partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, e em seguida 

o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação: 

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 

1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros 

sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se 

for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e 

os demais encargos decorrentes da obrigação;” Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 539: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” No caso dos autos, 

mister se faz destacar que está expresso e destacado no campo V – 

“características da operação” (Id. 17243792 – Pág. 1) a “periodicidade 

capitalização: DIÁRIA”. Logo, possível a capitalização diária de juros na 

forma expressamente prevista, senão vejamos a remansosa orientação 

jurisprudencial à respeito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. 

MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso 

especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) 

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 

de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a 

existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está 

a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade 

dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 

1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

19/10/2017, DJe 25/10/2017) “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS 

ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – 

REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – 

INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – 

SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de 

abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É 

de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com 

documentos hábeis à propositura da ação monitória. Atendendo aos 

requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em 

carência de ação. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 

539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou 

mensal, desde que expressamente pactuada. Consoante orientação 

cristalizada no STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto 

firmado entre as partes não têm o condão de tornar o devedor imune à 

inscrição em cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do 

credor, haja vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência 

consolidada dos Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”.

(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 25/04/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CRÉDITO CONSIGNADO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA 

TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE 

JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO 

PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE 

PROVIDO.O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) 

encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas 

contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado 

não comportam alteração, por estarem em consonância com o 

entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).Uma vez 

constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência 

da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do 

STJ. Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o 

pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal 

caracterizada.” (TJMT - Ap 12070/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 
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Publicado no DJE 11/07/2018) Como consequência, incumbe salientar que 

o cálculo apresentado na inicial (Id. 17243790 – Pág. 6) foi lavrado pela 

“Calculadora do Cidadão/BACEN” e, como bem destacado naquela página, 

no campo “Metotologia”, efetua o “Cálculo com juros compostos e 

c a p i t a l i z a ç ã o  m e n s a l ”  ( i n 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirMetodologiaFinancia

m e n t o P r e s t a c o e s F i x a s . d o ?

method=exibirMetodologiaFinanciamentoPrestacoesFixas). Ou seja, o 

cálculo apresentado pela parte autora, para concluir que teriam sido 

aplicados juros divergentes ao pactuado, se deu de forma diversa da 

firmada em contrato. Isso porque o autor procedeu, com o uso da 

calculadora Bacen, ao cálculo dos juros capitalizados mensalmente, 

enquanto no contrato sua previsão é a da capitalização DIÁRIA. De tal 

modo, não há ensejo à modificação a respeito. DA TARIFA DE CADASTRO 

Sustenta o autor a abusividade da tarifa de cadastro em R$ 595,00, 

mediante a assertiva de que a média praticada no período quanto a este 

encargo era de R$ 385,84. Observando que sua assertiva (Id. 17243790 – 

Pág. 15) tem como referência o período de 29/01/2016, enquanto o 

contrato foi firmado em 20/08/2017, extrai-se do sítio do Banco Central do 

Bras i l  ( in  h t tps : / /www.bcb .gov .b r /acesso in fo rmacao / legado?

url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifd

wl.asp) que a taxa média praticada quanto a tarifa de cadastro, em agosto 

de 2017, era de R$ 451,09. De tal modo, considerando que o valor em 

comento serve apenas como parâmetro, e não como tabelamento, não há 

ensejo ao acolhimento do pedido de modificação desta taxa, por não se 

falar em caracterização de manifesta abusividade. DOS ENCARGOS 

MORATÓRIOS No que concerne à discussão acerca da cobrança de 

comissão de permanência mascarada no contrato sob outra nomenclatura, 

observo restar pactuado na cláusula 4 (Id. 17243792 – Pág. 2), quanto 

aos encargos moratórios, a cumulação de juros de mora, juros 

remuneratórios e multa contratual. Há de se ter em vista, no entanto, que 

consoante o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tanto por meio da Súmula nº 472, como também por dois recursos 

representativos de controvérsia (repetitivos), que a comissão de 

permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios incidentes no contrato. Senão vejamos: Súmula 472 – “A 

cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual”. “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS 

EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO 

CIVIL BRASILEIRO.[...] 3. A importância cobrada a título de comissão de 

permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 

1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, 

DJe 16/11/2010) “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS 

EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO 

CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de 

permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 1058114/RS, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) 

De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros 

remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de 

permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros 

remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de 

permanência, como quer fazer crer a parte autora. Tendo como norte o 

posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de 

cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição a 

comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a 

discussão a respeito. Também nessa vertente: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFAS DE REGISTRO DE 

CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...] 

Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de 

inadimplência, desde que limitada à soma dos juros remuneratórios e 

encargos moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula n. 472 

do STJ, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo 

contratual. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0395.13.002557-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - PROVA PERICIAL - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS. [...] 5- 

No período de inadimplência, sem caracterizar ilegalidade, é devida a 

cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de 

normalidade da operação; os juros de mora de 1% ao mês; e a multa 

moratória de 2%.” (TJMG - Apelação Cível 1.0116.13.002512-9/001, 

Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018) Deste 

modo, em que pese a irresignação do consumidor quanto a impossibilidade 

da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cumpre 

ressalvar que, apesar de restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, 

inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, 

do minucioso exame do contrato objeto de revisão nestes autos, é 

possível verificar que este encargo – comissão de permanência - não foi 

expressamente pactuado. Nada obstante, como bem destacado pelo 

autor, encontra-se previsão contratual de incidência de juros moratórios 

de 0,2969% ao dia, o que corresponde a 8,907% ao mês. Quanto a este 

ponto, imperioso observar o disposto no art. 406 do Código Cívil, in verbis: 

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o 

forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, 

serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” Nesta linha de 

raciocínio, vislumbra-se no Código Tributário Nacional em seu artigo 161, 

parágrafo 1º, a seguinte disposição: “Art. 161. O crédito não integralmente 

pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo 

determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis 

e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou 

em lei tributária. § 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de 

mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.” Neste sentido, 

é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da 

Súmula 379, segundo a qual “Nos contratos bancários não regidos por 

legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados 

até o limite de 1% ao mês”. Assim, tendo em vista que a taxa incidente 

sobre os débitos da Fazenda Nacional, em regra, é de 1% ao mês, e que o 

CCB/2002 estabelece esta como sendo a taxa legal, esta limitação deve 

ser observada aos juros moratórios. Nada obstante, diante de a expressa 

contratação da capitalização diária de juros também na fase moratória, 

como se infere do item 4, Id. 17243792 – Pág. 2, não há ensejo à 

pretensão de afastamento de tal modalidade contratual de cálculo de juros. 

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Concernente ao requerimento de repetição 

do indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas 

pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do 
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que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da 

parte, o que não se vislumbra no caso em comento. Nesse sentido, a 

Súmula 159/STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1531 do Código Civil.” Na mesma vertente, a orientação 

firmada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA 

PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ 

AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 

2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da 

penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a 

comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de 

origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão 

da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que 

prontamente providenciou o abatimento do excesso após o 

reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução. A 

alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do 

conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso 

especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 1349905/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019) Posto isso, 

indefiro o pedido de devolução em dobro, devendo o pagamento a maior 

ser restituído de forma simples. DA TUTELA ANTECIPADA Observo que na 

decisão Id. 18993114 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada. Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, mantenho 

a decisão em comento, por seus próprios fundamentos. DO DISPOSITIVO 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FABIANO 

ROCHA SOARES em face de BANCO J. SAFRA S/A, para determinar a 

redução dos juros moratórios a 1% ao mês, restituindo-se de forma 

simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% 

ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de 

cada pagamento, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por 

ter o réu decaído de parte mínima, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Junte-se 

cópia desta sentença aos autos da Busca e Apreensão n.º 

1038957-20.2018.811.0041 Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002042-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JANE LEITE 

RODRIGUES REU: BANCO BMG S.A Trata-se de AÇÃO PARA DECLARAR 

NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO TUTELA ajuizada por JANE LEITE RODRIGUES em face de 

BANCO BMG S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando a 

autora que no mês de maio de 2012 firmou com o réu um empréstimo 

consignado no valor de R$ 896,00 a ser pago no prazo de 36 meses e que 

ao perceber que os descontos não cessavam, entrou em contato com a 

instituição financeira e foi surpreendido com a informação de se tratar de 

cartão de crédito, do qual já pagou 80 parcelas, que soma o valor 

aproximado de R$ 4.165,00. Argumenta que à época da operação a taxa 

de juros praticava pelo BMG para empréstimo consignado era de 2,59%, 

de modo que seria necessário o pagamento de 36 parcelas de R$ 38,57, 

que somam a quantia de R$ 1.388,52. Afirma que jamais utilizou cartão de 

crédito, discorrendo sobre a fraude na contratação, sendo manifesta a 

sua nulidade, ante a ocorrência de publicidade enganosa, havendo de se 

observar a função social do contrato, violação ao princípio da boa-fé 

objetiva, da onerosidade excessiva, do enriquecimento sem causa e da 

informação ao consumidor, objetivando: - a conversão do contrato de 

cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com aplicação 

da taxa média de juros de 2,59% ao mês; - o recebimento de indenização 

por danos morais em R$ 20.000,00; - a restituição em dobro de toda a 

cobrança a maior, em R$ 5.554,16 ou simples de R$ 2.777,08; - em 

antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha de 

pagamento, com a expedição de ofício ao órgão pagador, abstenção de 

anotação em cadastros de inadimplentes e exibição de documentos; - a 

inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

25.554,16 e acostou documentos. Na decisão Id. 19091137 foi deferida a 

assistência judiciária, concedidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada, para que cessem os descontos lançados pelo réu, com a 

ordem de expedição de ofício ao órgão pagador, inversão do ônus da 

prova e designação de audiência de conciliação. O réu foi citado aos 

27/05/2019 (Id. 20420492) e apresentou a contestação Id. 20628327, 

discorrendo sobre a legalidade da modalidade contratual adotada, não 

pairando dúvidas de que a autora tinha pleno conhecimento, aduz a 

regularidade do contrato vigente, agindo no exercício regular do seu 

direito, de modo que não se fala em cobrança indevida; discorre acerca da 

inexistência de dano indenizável, sobre a data de corte quanto à inclusão 

de descontos e, em havendo condenação, a compensação de créditos, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova. Ao final, pleiteia pela 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Realizada audiência (Id. 20704536), sem 

êxito na composição entre as partes. Impugnação à contestação Id. 

21426103. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, como aduzido pelas partes 

na audiência Id. 20704536, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora, por meio desta ação, 

seja o pacto vigente transmudado para empréstimo consignado, com o 

recebimento de indenização por danos morais e repetição do indébito, ao 

aduzir ter firmado um contrato acreditando ser de empréstimo, sendo 

surpreendido com a posterior notícia de se tratar de cartão de crédito. 

Mister se faz considerar, inicialmente, que aplica-se à relação entre as 

partes as normas de proteção e defesa do consumidor, competindo ao 

fornecedor a prestação dos devidos esclarecimentos ao consumidor 

quanto ao modo de pagamento da operação, seus encargos e seu 

funcionamento, senão vejamos: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” 

Imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, em especial 

dos holerites coligidos, não há demonstração, em nenhum dos meses do 

delongado período de vigência contratual, de utilização do cartão para 

compras na praça, ou seja, não utilizou o contrato como sendo de cartão 

de crédito, sendo certo que o lançamento da fatura mínima, com a 

incidência, mês a mês, dos juros de 4,9% ao mês, ao saldo devedor do 

chamado saque em cartão de crédito, torna a dívida impagável. É 

consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem 

origem em sua utilização com compras ou saque, e não com 

transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para 

conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição 

financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo. 

De conseguinte há nítida caracterização de se tratar de um contrato dúbio, 

confuso e mal elaborado e, agindo assim, patente a violação ao princípio 

da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do 

CDC, senão vejamos: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance.” Isso porque, faz-se necessário, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 221 de 908



nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e 

redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, 

devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange 

ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público 

consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e 

transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios”. De tal sorte, tenho que no caso dos autos a autora 

demonstrou ter sido ludibriada pela instituição financeira, já que o pacto em 

tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão 

de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte. Conforme o 

posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da 

Súmula n. 479, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Extrai-se dos elementos 

probatórios dos autos que a autora nunca demonstrou a intenção de 

contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu, visto que 

jamais o utilizou para compras no mercado, sendo induzido a erro quanto 

ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, 

acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as 

prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em 

verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da 

fatura. Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que 

obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva à 

consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de 

cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de 

considera-lo como sendo de empréstimo consignado. Nesse sentido, a 

orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E 

INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E 

TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO 

CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato 

celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do 

limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria 

celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde outubro de 2015, o 

consumidor bancário sujeitou-se ao decote de prestações tiradas da sua 

aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco 

trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - 

No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do 

negócio jurídico bancário, pois o consumidor assinou documento sem 

preenchimento acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando, 

na verdade, a operação consistia na liberação de cartão de crédito, com 

limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu 

benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço 

bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo 

manifestada pelo consumidor, devendo ser tratado como típico Contrato de 

Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade 

com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente 

a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo 

cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 - Estando 

configurada a ofensa à honra do consumidor, é de rigor a condenação da 

Instituição Bancária ao pagamento de danos morais. 5 - Havendo a 

sucumbência mínima dos pedidos iniciais, é de rigor a inversão do ônus 

sucumbencial em face do Banco.”(TJMT - Ap 105561/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAIS - SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

DESCONTO MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DÍVIDA INSOLÚVEL - ABUSO 

E ONEROSIDADE EXCESSIVOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE 

MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – 

AFASTAMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO A SER APURADO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, incide 

as normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ. No caso dos autos, 

o consumidor foi levado a imaginar que celebraria um contrato de 

empréstimo, quando na verdade se trata de um contrato atípico de cartão 

de crédito, com desconto em seu vencimento, sobre o valor mínimo da 

fatura, fato este confessado na contestação. O banco apelado deixou de 

informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não 

estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de 

crédito. Igualmente, faltou informação de que os descontos se dariam 

sobre o valor mínimo da fatura. O aludido contrato bancário (cartão de 

crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao 

refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não 

discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente 

onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos 

realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o 

passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os 

princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em 

questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em 

folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo 

aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em 

relação aos encargos pertinentes. Nessas circunstâncias, a exemplo do 

procedimento que se tem adotado nos casos em que se discute a fixação 

da taxa de juros, quando o contrato não é juntado aos autos, tem-se por 

paradigma a taxa média praticada pelo mercado ao tempo da formalização 

da avença. Não há pactuação expressa da capitalização de juros, nem 

mesmo na forma de duodécimo, devendo, portanto, ser afastada a 

incidência do referido encargo, em qualquer periodicidade. Se apurado 

que a parte autora efetuou algum pagamento a maior, a ela deverá ser 

compensada e/ou restituída, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo 

único, do CDC, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença, 

inclusive se já houve o adimplemento integral da dívida. O desconto 

indevido realizado nos vencimentos do autor/apelante certamente acarreta 

abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a 

indenização por dano moral, aqui fixada em R$ 8.000,00.”(TJMT - Ap 

109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

29/11/2017). Diante de a abusividade perpetrada, o contrato entabulado 

entre as partes deve ser tido como de crédito pessoal consignado, a fim 

de afastar o manifesto abuso praticado mensalmente pelo réu, que a cada 

mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento 

mínimo do cartão. Por tais razões, manifesto o direito da autora, para que 

seja a relação transmudada para contrato de empréstimo consignado. 

Apesar de a taxa média de mercado praticada nas operações de crédito 

pessoal para trabalhadores do setor público no mês de maio de 2012, ser 

anunciada pelo Banco Central do Brasil em 1,86% ao mês e 24,81% ao 

ano, todavia, considerando o pedido da autora na peça vestibular, 

determino a sua aplicação em 2,59% ao mês. Após o cálculo, em 

liquidação de sentença, sendo apurado o pagamento a maior, como 

indicam todas as provas, o excedente deve ser devolvido em dobro, como 

determina o art. 42 do CDC, ante a comprovada má-fé da instituição 

financeira. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR 

COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

COBRADO – INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. A penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança 

quanto o pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a 

jurisprudência. Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não 

verificado o pagamento indevido.” “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR 

INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme 

no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento 

indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA) No que tange aos danos morais, em se tratando de relação 

consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e 

considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela 
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reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos 

serviços que lhes presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Resta 

evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por anos a fio 

sem nunca conseguir pagar o débito contratado em tais termos, não há 

como alegar o mero aborrecimento, já que os representantes legais da 

instituição financeira agiram de forma ardil e causaram prejuízo à autora, 

que ultrapassam a média. Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves 

leciona que: "o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que 

visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, 

a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria 

imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente 

à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um 

menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova 

prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um 

bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse 

patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. 

de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No 

ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão 

da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100): 

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode 

ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do 

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

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

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

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

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

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

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

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

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

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

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

ou facti que decorre das regras de experiência comum”. Posto isso, 

inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o 

dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato 

praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”. “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. 

AGÊNCIA VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO 

FINANCIMENTO. EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO 

MORAL. 1. Possuem legitimidade ativa todos os fornecedores de produtos 

ou serviços encontrados na cadeia de consumo, que respondem de forma 

solidária pelos danos causados aos consumidores. 2. O prazo 

decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica para as demandas 

nas quais se busca a indenização por supostos gravames de ordem 

material e moral decorrentes de defeito apresentado no veículo adquirido 

ou de falha na prestação do serviço. 3. Se os fornecedores formalizam 

conpra e venda de veículo por meio da assinatura de contrato em branco 

pelo consumidor, culminando em equívoco na elaboração a posteriori pela 

instituição financeira, que inclui bem diverso daquele efetivamente 

adquirido, alterando-se também o preço ajustado, configurada está a falha 

na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar. A indenização 

por dano moral deve encontrar valor justo e razoável.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0069.07.020753-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 

17/06/2014) “CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO - 

PROPOSTA DE FINANCIAMENTO APRESENTADA - PREENCHIMENTO 

POSTERIOR DE CONTRATO ENTÃO ASSINADO "EM BRANCO" - PREÇO 

DIVERSO COBRADO QUANDO DO PREENCHIMENTO - MÁ-FÉ 

EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO 

E RECURSO ADESIVO PROVIDO. - Uma vez que o preço pactuado na 

proposta constitui condição determinante de realização do negócio, 

impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo 

experimentado pelo cliente, quando o valor cobrado se deu de forma 

diversa da prometida na proposta, que corresponde à diferença entre o 

preço pactuado/prometido ao autor e o efetivamente cobrado, com a 

condenação da financeira a restituir em dobro ao cliente os valores 

cobrados a mais, dada a evidente má-fé verificada in casu. - A 

indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido deve ser 

estabelecida em valor suficiente e adequado para a compensação dos 

prejuízos por ele experimentados e para desestimular a prática reiterada 

da conduta lesiva pelo ofensor, não se podendo prestar, entretanto, para 

o enriquecimento ilícito daquele.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.10.050687-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2012, publicação da súmula em 

16/03/2012) Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e 

jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Em se tratando de 

ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente 

estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em 

face das orientações acima esposadas, impõe-se o montante da 

indenização por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, 

compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por JANE LEITE RODRIGUES em 

face de BANCO BMG S/A, para condenar o réu ao pagamento de 

indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento 

(Súmula 362/STJ), competindo na fase de liquidação de sentença a 

verificação da quitação do contrato, mediante a aplicação, sobre o valor 

inicialmente contratado, de juros remuneratórios de 2,59% ao mês, com a 

devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado da contratação, com a confirmação da tutela antecipada Id. 

19091137. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

condenação. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro 

de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003372-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003372-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CARMELITA HELENA 

DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Trata-se de AÇÃO PARA DECLARAR 

NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por CARMELITA HELENA DE 

OLIVEIRA em face de BANCO BMG S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que aos 11 de novembro de 2011 firmou 

com o réu um empréstimo consignado no valor de R$ 1.448,00 a ser pago 

em 36 meses e que ao perceber que os descontos não cessavam, entrou 

em contato com a instituição financeira e foi surpreendido com a 

informação de se tratar de cartão de crédito, do qual já pagou 86 parcelas 

que iniciaram em R$ 89,39, encontrando-se atualmente em R$ 140,16, que 

soma o valor de R$ 11.393,75. Argumenta que à época da operação a 

taxa de juros praticada pelo BMG para empréstimo consignado era de 

2,59%, de modo que seria necessário o pagamento de 36 parcelas de R$ 

62,33, que somam a quantia de R$ 2.243,88. Afirma que jamais utilizou 

cartão de crédito, discorrendo sobre a fraude na contratação, sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 223 de 908



manifesta a sua nulidade, ante a ocorrência de publicidade enganosa, 

havendo de se observar a função social do contrato, violação ao princípio 

da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva, do enriquecimento sem 

causa e da informação ao consumidor, objetivando: - a conversão do 

contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, 

com aplicação da taxa de juros de 2,59% ao mês; - o recebimento de 

indenização por danos morais em R$ 10.000,00; - a restituição em dobro 

de toda a cobrança a maior, em R$ 18.299,74 ou de forma simples em R$ 

9.149,87; - em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua 

folha de pagamento, com a expedição de ofício ao órgão pagador, 

abstenção de anotação em cadastros de inadimplentes e exibição de 

documentos; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses 

da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 28.299,74 e acostou documentos. Na decisão Id. 19735178 

foram deferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e fixada a inversão do ônus da prova, com a 

designação de audiência. O réu foi citado aos 28/05/2019 (Id. 20470234) e 

em contestação Id. 20993035 argumenta ser inequívoca a ciência da 

autora quanto a modalidade contratual, ressalva que a autora utilizou o 

plástico, por diversas vezes, para realizar compras e saques, no entanto 

agora vem se esquivar de suas obrigações contratuais, não havendo a 

possibilidade de conversão contratual, sem ensejo na pretensão de 

modificar o que foi contratado, restando ausente o dano moral, não se 

falando em repetição do indébito e tampouco em inversão do ônus da 

prova, porém, em caso de condenação, a compensação de créditos. Ao 

final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa 

aos ônus decorrentes da sucumbência. Audiência realizada (Id. 

21050855), sem êxito na composição. Impugnação à contestação Id. 

21566932. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, bem como em vista de o 

expresso requerimento, por ambas as partes, quanto ao julgamento do 

feito na forma em que se encontra (audiência Id. 21050855), com amparo 

legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Pretende a autora a transmutação do contrato de cartão para empréstimo 

consignado, com a quitação do pacto e indenização por danos morais, 

além da repetição do indébito, arguindo que não teve o esclarecimento 

necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se 

de pacto de empréstimo consignado comum, pugnando por sua nulidade. 

Destaco que, apesar de a requerente afirmar não ter conhecimento da 

modalidade contratual em tela, com a contestação, o requerido apresentou 

as faturas do período contratual, nas quais se denota que a autora 

efetuou compras no comércio local, como é possível observar do 

documento Id. 20993345 – Pág. 1, 2, 45-47, Id. 20993347 – Pág. 1-2, 7, 

além de demonstrar que na verdade houveram duas disponibilidades de 

valores, ou seja, em 10/11/2011 de R$1.448,00 e em 13/12/2012 de 

R$967,00. Ainda que hodiernamente existam diversas ações discutindo a 

regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta 

caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que a requerente, ao 

utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco 

conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o 

seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de 

modo a descaracterizar a sua tese de nulidade. Mister se ressalvar que, 

sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a 

autora não se manifestou quanto as faturas em comento. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO 

- PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE 

JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. 

Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta 

a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da 

Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de 

crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da 

parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor 

complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária 

ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a 

contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como 

por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como 

demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do 

crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do 

cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, 

tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André 

da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 07/08/2018) Como consequência da 

improcedência do pedido de descaracterização de tal pacto, não há 

ensejo à pretensão de indenização por danos morais, posto que não 

restam nos autos caracterizados os pressupostos da responsabilidade 

civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não lhe compete atribuir 

à instituição financeira a falta de pagamento da integralidade das faturas 

mensais, quanto aos gastos efetivados. De tal sorte, outra solução não 

resta senão a improcedência da ação e, de consequência a revogação da 

liminar ID.19735178. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CARMELITA HELENA 

DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG, e condeno a autora ao pagamento 

custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, oficie-se a Prefeitura Municipal de Cuiabá, para retorno dos 

descontos, posto a revogação da liminar deferida, empós, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019077-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LINA DE BRITTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019077-13.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: DIVINA LINA DE 

BRITTO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração movidos por Divina Lina de Brito, aduzindo que 

na interlocutória atacada não tratou das parcelas já descontadas do 

salário da Embargante, cuja determinação de cessação foi objeto da 

sentença, no entanto, continuam a ser levadas à efeito pelo Embargado, 

portanto, deve ser determinado a realização do cálculo, inserindo as 

parcelas indevidamente retida, após a sentença. O Embargado foi pela 

rejeição dos declaratórios. É o relatório necessário. Denota-se que a 

sentença foi lançada em 20/06/2018, motivo de apelo das partes, no 

entanto, confirmada em grau recursal, retornando a este juízo em 

29/04/2019, protestando a Embargante pelo seu cumprimento, declarando, 

inclusive a continuidade dos descontos, mesmo após a confirmação da 

liminar e sentença, fazendo jus a devolução, como disposto no 

ID.19928151, totalizando em 08/05/2019 R$85.448,63, trazendo cálculo à 

respeito, bem como, holerite de 04/2019 - ID.19928161, para demonstrar 

essa ocorrência. O Banco Embargado, efetuou o depósito de R$78.463,05 

em 06/06/2019, aduzindo que existindo suposto saldo remanescente 

requer o prazo de 15 dias para depósito, observando que nos cálculos 

apresentados considerou a data final dos descontos em 02/2019, 

enquanto a Embargante procura demonstrar que houve sua continuidade 

em 04/2019. Intimada para manifestar sobre a quantia consignada pelo 

BMG, diz na petição ID.21374160 de 04/07/2019 que a retenção ainda 

continua, portanto, há uma diferença de R$7.685,25, que deve ser solvido 

pelo requerido/Embargado, protestando por urgência devido a idade da 

credora ID.23763561. Na interlocutória ID.23517353, foi determinado o 

encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo e ofício ao SEGES/MT, 

sobre a qual recaiu os declaratórios em comento. Portanto, tenho que, 

foram afastados os contratos cuja avença não foi exibida, ou seja, com 

parcelas de R$ 54,56, R$ 70,66, R$ 59,19, R$ 67,32, R$ 312,36 e R$ 

101,85. Consta no dispositivo: "Pelo exposto e por tudo mais que dos 
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autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por DIVINA LINA DE BRITTO em face de BANCO BMG 

CONSIGNADO, para determinar a restituição de forma simples, à parte 

autora, de todos os demais valores descontados em sua folha de 

pagamento quanto aos contratos com parcelas de R$ 54,56, R$ 70,66, R$ 

59,19, R$ 67,32, R$ 312,36 e R$ 101,85, que ultrapassem a contratação 

incontroversa na soma de R$ 1.111,50, tudo a ser apurado em liquidação 

de sentença, considerando o abatimento de R$ 1.111,50, tendo como 

parâmetro a data da contratação aos 28/05/2010 e no prazo de 72 meses, 

calculados com a taxa de juros pela taxa média de mercado, sem 

capitalização, tudo corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computados da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada 

contratação/pagamento,..". Apesar do acima exposto pretende em seara 

de Embargos de Declaração a devolução de valores decorrente da 

continuidade dos descontos, após a sentença e referente a esses 

contratos, porém, tem-se somente a juntada do holerite de 04/2019, 

apesar de afirmar a continuidade em 06/2019, portanto, não se encontra 

devidamente concluído o cálculo da liquidação de sentença. Os Embargos 

de Declaração, exige para sua análise a ocorrência de omissão, 

obscuridade, contradição e/ou erro material, no entanto, a pretensão da 

autora é incluir os valores decorrente do descumprimento da cessação 

dos descontos após a sentença, porém a última demonstração é de 

04/2019 enquanto afirma sua continuidade. Desta feita, inexistindo os 

motivos determinantes dos Embargos de Declaração REJEITO-OS, já que a 

questão é atinente a liquidação de sentença e exige documentação 

comprobatória da finalização da pretensão jurisdicional. Assim, INTIMO o 

Banco para que no prazo de 15 dias demonstre a cessação dos 

descontos e o recolhimento do remanescente, no mesmo prazo sob pena 

de aplicação de multa do artigo 77 do CPC, diante de a resistência indevida 

ao comando judicial, decorrente de liminar e sentença transitada em 

julgado. Descumprido o comando judicial, OFICIE-SE como anteriormente 

determinado e intime-se o autor para atualizar a dívida pendente, com a 

multa do artigo 523 do CPC a incidir sobre essa diferença. Por fim, 

considerando a idade da autora procedo a expedição de alvará de 

R$47.862,46 conforme requerido no ID.21374160, intimando-a para 

esclarecer no prazo de 15 dias o item "b" do ID.23174160, posto que sua 

somatória supera os valores constantes nos autos, além do que o alvará 

para o causídico não se refere somente ao ônus de sucumbência. 

Cumprido, conclusos. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051434-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1051434-41.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: AMILTON SIQUEIRA DE SOUZA Faço constar 

que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 27158444 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício para baixa de eventuais 

restrições sobre o veículo, em face da inexistência de determinação 

judicial nesse sentido. Ante o acolhimento do pedido, portanto, sem 

pretensão recursal, assim, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006229-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERICO BORGES GOMES (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006229-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REU: JOSE ERICO BORGES GOMES Vistos etc. Tratam-se 

de Embargos de Declaração opostos pelo Banco aduzindo que a sentença 

deveria ser homologatória com suspensão do feito, no entanto, houve sua 

extinção, apesar deste ser parcelado, com expresso pedido de 

suspensão do feito, fazendo alusão sobre a sentença e a vontade das 

partes, não havendo enfrentamento do juiz quando ao pedido de 

suspensão. É o relatório necessário. Denota-se inicialmente, que o acordo 

foi firmado entre as partes ID n.24732352, com notícia de sua efetivação 

em 100 parcelas, no entanto, após relatar as condições da avença, fez 

constar no item X, que no caso de descumprimento, irá o Banco dar 

continuidade ao feito por meio de cumprimento de sentença. Empós, no 

item XVIII - ID.24734352 e nas razões dos Embargos - ID.25738236 pag.2: 

Salienta o Embargante que a autocomposição requeria expressamente a 

suspensão do feito, nos termo estabelecidos no artigo 313, II do CPC, em 

razão do parcelamento do débito (transcrevendo) - XVIII - As partes, 

conjuntamente, requerem a homologação do presente acordo, bem como, 

requerem a extinção do processo, nos termos do artigo 487, III, b da Lei 

13.105/2015, a fim de que produzam seus efeitos legais. Ou seja, não há 

no acordo pedido de suspensão, mas sim de extinção e no caso de 

descumprimento, a continuidade da ação, agora por cumprimento de 

sentença, portanto, os Embargos interpostos, são contraditórios e não 

encontram amparo no seu próprio conteúdo. Desta feita, não havendo de 

se falar em enfrentamento do pedido de suspensão, posto que inexistente, 

NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações devidas. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046385-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PIRES (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036324-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME (REU)

MARIO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036324-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. REU: M. 

BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME, MARIO BARBOSA Vistos, 

etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar 

impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010293-40.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0010293-40.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA Vistos, etc. 

Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o 

prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito. Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o 

prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034327-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034327-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

EXECUTADO: LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, SIDNEI COSTA 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022130-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FALZONI ROSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT13335-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022130-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A EXECUTADO: PAULA FALZONI ROSSI Vistos, etc. Mantenho 

determinação já lançada nos autos (id. 26062503). Deverá a parte autora 

providenciar a citação da parte executada e após, analisarei bloqueio de 

valores. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022130-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FALZONI ROSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT13335-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.01.20

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006767-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Atualize-se o débito da condenação, acrescendo dos 

encargos fixados por este Juízo e após, efetive-se penhora on line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004813-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE MAPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0004813-08.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: OESTE MAPAS LTDA - ME, MARCUS ROSA JORGE DA 

CUNHA, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA Vistos, etc. Proceda-se a 

penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047523-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDEVAN COSME TARGINO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

VOLTRONIC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre citação de todos os executados. Em caso 

negativo, intime-se o autor para providenciar a citação de todos. Não há 

como acolher pedido de cumprimento de sentença, pois até o momento, 

nenhum ato sentencial foi efetivado nos autos e não há como considerar 

apresentação espontânea de executado, que não estava habilitado nos 

autos por advogado quando acostado o acordo, que sequer foi 

homologado. Cumpra-se. Cuiabá, 21.01.20

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (REU)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (REU)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017617-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME, EDEM JAMES DE CAMPOS 

OLIVEIRA, TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA Vistos, etc. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos 

termos do artigo 523 do CPC e cumprimento da obrigação. Em caso 

positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação e designar perícia 

técnica para adequar o contrato. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002329-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: CRISTIANO ALVES DE LIMA Vistos, etc. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos 

do artigo 523 do CPC e cumprimento da obrigação. Em caso positivo diga o 

autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a 

multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por 

cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo 

ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação e designar perícia técnica para adequar 

o contrato. Havendo apresentação de impugnação da execução de 

sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação 

unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre apresentação 

de planilha devida com a especificação do valor que entende devido, pois 

em caso negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046098-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046098-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ELIZANDRA DIAS 

DA SILVA Vistos, etc. Em face do postulado pela parte autora, do não 

cumprimento do acordo, desentranha-se o mandado de busca e 

apreensão, para o seu efetivo cumprimento. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011663-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO (EXECUTADO)

JOAO BATISTA BEZERRA ITO (EXECUTADO)

TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0011663-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JACKSON MARIO DE 

SOUZA EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A, DIPLOMATA 

EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA, JOSE GUY VILLELA 

DE AZEVEDO FILHO, JOAO BATISTA BEZERRA ITO, TANIA MARA 

DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO Vistos, etc. Diante da certidão já exarada 

nos autos, afirmando inexistência de valores remanescente, resta 

prejudicado a repetição de pedido do requerido. Arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045122-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALVES (EXECUTADO)

NELCI MARIA ROESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DORIVAL BANDEIRA OAB - PR22874 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1045122-83.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: NELCI MARIA ROESE, GILMAR ALVES Vistos, etc. Não 

há como conceder o prazo processual requerido pelo executado Gilmar 

Alves, no id. 27534285, quando a distribuição dos Embargos à Execução 

possui dispositivos próprios do Código de Processo Civil, para a sua 

oposição, nos termos do art. 914, § 1º do NCPC, inclusive estabelecendo o 

prazo para a referida distribuição. Por outro lado, quanto à pretensão de 

recebimento da referida peça, como Exceção de Pré-Executividade resta 

prejudicado pois suas razões na referida não se tratam de matéria de 

ordem pública. Portanto, devevá ser desentranhada dos autos, para o 

executado proceder a correta distribuição. Expeça-se Carta Precatória, 

como requerido pelo exequente no id. 28125343, em relação ao primeiro 

executado. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se a primeira parte do despacho lançado no id n. 

26058163, certificando nos autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se 

sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso 

positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, proceda-se 

penhora em bens que o autor indicar, caso seja penhora no bacenjud, 

proceda-se a atualização do débito referente ao julgado e encargos aqui 

fixados, em conformidade com os índices adotados pela E. CGJ/MT. Após, 

conclusos para efetivar o ato. Havendo apresentação de impugnação da 

execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000304-06.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MARIA LUIZA COSTA SAMPAIO LIMA (EXECUTADO)

PAULO LUIZ SILVA ARAUJO SAMPAIO (ESPÓLIO)

CONFECCAO CUIABANA DE PAES LTDA (EXECUTADO)

THEREZINHA COSTA SAMPAIO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO OAB - DF26945 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO COSTA SAMPAIO OAB - 458.204.817-04 

(REPRESENTANTE)

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0000304-06.1994.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: CONFECCAO CUIABANA DE PAES LTDA, 

LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA, MARIA LUIZA COSTA 

SAMPAIO LIMA ESPÓLIO: PAULO LUIZ SILVA ARAUJO SAMPAIO, 

THEREZINHA COSTA SAMPAIO REPRESENTANTE: SERGIO EDUARDO 

COSTA SAMPAIO Vistos, etc. Proceda-se com a digitalização completa e 

correta do processo físico, após, indique os ids que deverão ser 

considerados no feito. Em seguida, cumpra-se o último despacho lançado. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000417-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS EXECUTADO: P. V. PAIVA DE 

CASTRO - EPP, MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO Vistos, etc. 

Expeça-se alvará como já determinado nos autos, caso ainda não tenha 

efetivado. Oficie-se apenas o Infojud, considerando que o bancenjud já foi 

consultado e engloba as cooperativas. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004952-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO MODULADO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e intime-se o autor para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003330-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003330-09.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
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LTDA - ME, JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO Vistos, etc. Conforme 

certificado no id. 24171640 as pesquisas de Renajud e Infojud já foram 

realizadas nos autos. Desta forma deverá a parte autora manifestar seu 

interesse sobre os bens indicados à penhora no id. 24723146, ou, na sua 

desistência indicar outros bens passíveis de penhora. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043406-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043406-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ Vistos, etc. 

Oficie-se como postulado apenas em relação ao Renajud, pois o Infojud já 

foi consultado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014482-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLEONICE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação do id 2576102 e deverá o próprio 

autor fazer busca em relação ao inventariante ou herdeiros, no prazo 

legal. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004780-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (EXECUTADO)

B R AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004780-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: B R AUTOMOVEIS LTDA - ME, PAULO SERGIO MACIEL 

MARTINS Vistos, etc. As pesquisas pretendidas, já foram realizadas nos 

autos, conforme se verifica no id. 25418167 (Renajud) e ao id. 25533565 

(Bacenjud). Oficie-se somente em relação ao Infojud. Cumpra-se. CUIABÁ, 

21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035258-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (EXECUTADO)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (EXECUTADO)

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035258-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME, 

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO, DANIELLE CARMO DE CARVALHO 

PRUDENCIO Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013420-78.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. DE SENA EIRELI (EXECUTADO)

LUIS DE SENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0013420-78.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: L. DE SENA EIRELI, LUIS DE SENA Vistos, etc. A 

pesquisa pretendida (Infojud) já foi realizada nos autos no id. 21987023. 

Assim, intime-se a parte autora para manifestar interesse sobre o bem 

indicado à penhora de id. 24185802, ou indicar outros bens passíveis de 

penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032749-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELTON NASCIMENTO CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032749-83.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: ADRIELTON NASCIMENTO CARVALHO 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida (Infojud) já foi realizada nos autos no 

id. 22835378. Assim, intime-se a parte autora para indicar outros 

endereços para tentativa de citar a parte executada. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001527-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades dos recolhimentos das 

custas e taxas judiciárias, como as suas vinculações ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E 
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COMPROVAR A MORA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006029-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO KORMANN ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022338-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AQUINO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028419-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DANIEL BOEHM (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033762-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SILVA COSTA (EXECUTADO)

R. OLIVEIRA GUELERE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0033762-13.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: R. OLIVEIRA GUELERE - ME, SANDRO SILVA COSTA 

Vistos, etc. Cumpra-se determinação de id. 28057291, qual seja, intimar a 

parte autora para indicar bens passíveis de penhora, visto que a pesquisa 

junto ao Bacenjud já foi realizada nos autos, sem sucesso. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001944-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

KANANDA SILVA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001944-16.2020.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME, KANANDA 

SILVA DA COSTA Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades das 

taxas e despesas processuais, como suas vinculações com o número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou 

embargar, em quinze dias, constando todas às advertências previstas no 

artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%

(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja 

pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. CUIABÁ, 19 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046541-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA CASTANHO ROSA BARBIERI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 0024086-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

DIRCEU VALENTIM MARTINELLI OAB - 146.255.209-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS16956-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS3556-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0024086-07.2015.8.11.0041. REPRESENTANTE: DIRCEU 

VALENTIM MARTINELLI LITISCONSORTE: BANCO GMAC S.A. Vistos, etc. 

Cumpra-se determinação de id. 28059485. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002023-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002023-92.2020.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

REU: V. P. DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 
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sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002241-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 2 2 4 1 - 2 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO 

BARBOSA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

E APRESENTAR O CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, ditado na Inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002187-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER STREGE (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002187-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: EDER STREGE Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em 

quinze dias, constando todas às advertências previstas no artigo 700 e 

seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por 

cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja pronto 

pagamento, estará isento de custas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001926-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO(A))

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001926-92.2020.8.11.0041. AUTOR: BANCO MORADA S/A - 

EM LIQUIDACAO REPRESENTANTE: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

REU: GILMAR JOSE PEREIRA Vistos, etc. Proceda-se com a redistribuição 

da presente ação para a Comarca declinada no bojo da Inicial, qual seja, 

Comarca de Sinop/MT. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002188-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0002188-35.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: ACONTECE 

SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME EXECUTADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, etc. Cumpra-se determinação de id. 28059483, 

havendo valores a levantar, conclusos. Ao contrário, diga o autor. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046227-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE ARRUDA TIBALDI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002066-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002066-29.2020.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - 

EPP Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia 

de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. 

Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 
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impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002167-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002167-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi 

homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de 

mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença 

aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041053-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI, RICARDO SANTOS BIGNELLI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Mantenho 

determinação dos autos, pois o autor não fez comprovação e completa 

atualizada de seus rendimentos. Pelas mesmas razões já posta inviabiliza 

o parcelamento. Assim, deverá comprovar o recolhimento de guia de 

distribuição no prazo legal. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026220-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida ao id. 26413354 já foi realizada nos 

autos (id. 25751198). Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis 

de penhora, no prazo legal. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004069-86.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA ROSENDO DE LUCENA (EXECUTADO)

AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Os pedidos de suspensão da CNH, carteira de identidade, bem 

como bloqueio de cartão de crédito, restam prejudicados, pois viola direito 

de ir e vir da parte executada para pagamento de dívida bancária, que em 

nada ajudará na satisfação da obrigação. Da mesma forma, o Serasajud 

que, somente visa restringir dados cadastrais, o que pode ser efetivado 

diretamente pela Instituição Financeira. Assim, novamente, intime-se o 

autor para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal. 

Após, conclusos. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002301-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO RONNIE DAS DORES AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002301-93.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JUNIO RONNIE DAS DORES AZEVEDO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026430-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DE JORGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência, emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio 

da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, conforme portaria CGJ N. 142, de 

8 de novembro de 2019. ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058430-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1058430-55.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO PAULO RODRIGUES DE BRITO 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000419-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (EXECUTADO)

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para esclarecer o pedido, considerando que 

o processo já possui penhora, estando na fase de cumprimento de hasta 

pública. Assim, caso pretenda a penhora em outro bem, deverá desistir da 

anterior. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046098-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036324-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME (REU)

MARIO BARBOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036324-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. REU: M. 

BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME, MARIO BARBOSA Vistos, 

etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar 

impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001993-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I M ARRAES EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001993-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: I M ARRAES EIRELI - ME Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033275-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033275-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: JOAO OLIVEIRA DOS REIS Vistos, etc. Em que 

pese ter ocorrido o comparecimento espontâneo do requerido aos autos 

(id. 23759001), tal fato não obsta para que seja efetivada a conversão da 

presente ação de busca e apreensão, para execução, nos termos do 

Decreto Lei 911/69, visto que, o simples comparecimento espontâneo nos 

autos, não se atinge o fim, propriamente da presente ação. Assim, a 

imposição ao requerido somente é devida após o cumprimento da liminar, 

onde passa correr o prazo para resposta ou purgar a mora, pois até 

então, não estão obrigado a qualquer ato. Assim, intime-se o autor para 

cumprir a determinação dos autos ou indicar onde o bem poderá ser 

encontrado para cumprir a liminar. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004952-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO MODULADO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora materializar e comprovar o protocolo do(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, bem como indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014482-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)
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CLEONICE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação do id 2576102 e deverá o próprio 

autor fazer busca em relação ao inventariante ou herdeiros, no prazo 

legal. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0050916-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS (EXECUTADO)

MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0050916-44.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, 

MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Defiro a 

suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012444-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012444-15.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: SAGA SEUL COMERCIO DE 

VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: ZN FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - EPP Vistos, etc. Conforme certificado no id. 28054253, 

a parte autora indica 3 (três) ações, no bojo dos presentes Embargos à 

Execução, onde em todas, as referidas ações sustenta o mesmo contexto 

com a presente Ação de Embargos à Execução, qual seja, que está sendo 

executado indevidamente, sendo o título objeto da Ação de Execução, em 

associação (Processo n. 1006963-71.2018.8.11.0041), bem como, nas 

Ações Declaratórias de Inexistências de Débitos, fruto de fraude 

arquitetado por ex prestador de serviço de limpeza da empresa que a 

parte embargada/exequente adquiriu os títulos. - Autos n° 1008682 

-88.2018.8.11.0041 (Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Nulidade de Título Executivo Extrajudicial c/c Tutela de Urgência 

Antecipada), em trâmite na 7ª Vara Cível. - Autos n° 

1001645-10.2018.8.11.0041 (Ação de Execução), em trâmite na 7ª Vara 

Cível. - Autos n° 1013449-72.2018.8.11.0041 (Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial c/c Tutela 

de Urgência Antecipada), em trâmite na 4ª Vara Cível. Por outro lado, na 

presente ação figura no polo passivo, empresa de factoring (ZN Fomento 

Mercantil), que não é Instituição Financeira, neste sentido: “As empresas 

de factoring não são instituições financeiras, visto que suas atividades 

regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, 

tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de 

terceiros. Precedentes. (STJ - REsp 938979 DF 2007/0075055-2 – rel. Min. 

Felipe Luis Salomão – julgado em 19/06/2012). A competência deste Juízo 

foi atribuída nos termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela 

Resolução nº 11/2017/TP, na qual somente tramita nesta vara 

especializada, processos que possuem Instituições Financeiras em um 

dos polos da ação. Contudo, denota-se como exposto acima, que figura 

no polo passivo da demanda, empresa factoring, que, como posicionado 

pelo próprio STJ, a referida não é Instituição Financeira, não podendo, 

portanto ser julgado por este juízo, cuja especialidade é de matéria 

bancária. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, já pacificou o entendimento, em conflitos de competência, acerca 

de ações, onde se tem a figura de empresa factoring, vejamos: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADO EM DESFAVOR DE 

Empresa de Factoring – AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA 

MERAMENTE CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM – A EMPRESA DE FACTORIG POSSUI 

ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL E NÃO SE EQUIPARA A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Quando a matéria for de rescisão contratual e reparação 

por dano material sem que haja outro pedido de natureza tipicamente 

bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. “As 

empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas 

atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito 

legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de 

terceiros. Precedentes. (STJ - REsp 938979 DF 2007/0075055-2 – rel. Min. 

Felipe Luis Salomão – julgado em 19/06/2012) (N.U 

1006925-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). RAC – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO MANEJADA POR 

EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – ACOLHIDA –EMPRESA DE FACTORING NÃO SE EQUIPARA 

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC 

– REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, ficando com a competência exclusiva para processar e 

julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Cautelar proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

Cautelar, assim como da ação principal, para uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, 

Publicado no DJE 06/05/2014). Ainda, consigno que, a matéria em 

discussão é tipicamente de natureza cível, onde a parte autora discute a 

realização de fraude arquitetado por ex prestador de serviço de limpeza 

da empresa que a parte embargada/exequente adquiriu os títulos, devendo 

também desta forma, prevalecer o entendimento do E. TJ/MT, que assim se 

posiciona, também em sede de conflito de competência: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – 

AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECILIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 

1. Se a questão tratada na ação de repetição de indébito é afeta a matéria 

eminentemente de DIREITO, porquanto o autor busca a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e condenação 

do banco à restituição do indébito e danos morais, não estando vinculado 

propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente 

BANCÁRIA, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, 

deve a ação tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em 
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DIREITO BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Ou seja, a ação em comento, seja pelas duas razões acima 

expostas, ou por qualquer uma delas, não poderá ser julgada, perante 

esta Vara Especializada de Direito Bancário, razão pela qual, nos termos 

do 64, §1º do CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para 

processar e julgar o feito, bem como, o Processo associado (Ação de 

Execução n° 1006963-71.2018.8.11.0041). Desta forma, face ao 

entendimento do E. TJ/MT declino a minha competência para processar e 

julgar este feito e determino a remessa dos autos para a REDISTRIBUIÇÃO, 

devendo a presente Ação de Embargos à Execução (Processo n. 

1012444-15.2018.8.11.0041), ser redistribuída para o juízo de origem, 

indicado ao id. 13543103 (7ª Vara Cível), e a Ação de Execução 

(Processo n. 1006963-71.2018.8.11.0041), associada aos presentes 

Embargos à Execução, ser redistribuída para o juízo de origem ali indicada 

ao id. 13553813 (7ª Vara Cível). Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1051487-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ESPIRITO SANTO DA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC PINHEIRO DE AMORIM OAB - MT24732/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EMBARGADO)

JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051487-22.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: JEFFERSON ESPIRITO 

SANTO DA CRUZ EMBARGADO: CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS Vistos, etc. 

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. 

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos 

já elencados na referida decisão, inexistindo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, posto que, os argumentos da parte requerida 

oposta nos embargos inexistiam quando da concessão de liminar. Até 

porque, após cumprida a liminar é que cabe a citação e intervenção da 

parte requerida. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002244-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARRUDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a pose plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.01.20

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001773-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001773-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: GLAUBER DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que as 

razões postas pela parte requerente não se sustenta, em face estar no 

ativo e passivo da Instituição Financeira. Assim, não como afirmar ser 

pobre diante da Lei. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias 

proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação 
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ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001760-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001760-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): GILCE COLMAN SOARES 

SCHOLZE REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a 

parte autora para no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001763-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEOFANES LANA IBARRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001763-15.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: TEOFANES 

LANA IBARRA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001870-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ODILON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001870-59.2020.8.11.0041. REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: DOUGLAS ODILON FERREIRA DA 

SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002165-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BARBARA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002165-96.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ALESSANDRA 

BARBARA PEREIRA LEITE Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade 

do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. 

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 
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pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não 

podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o 

prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001848-98.2020.8.11.0041. AUTOR: HEITOR CORREA DA ROCHA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a 

parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002008-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA COSTA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002008-26.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: EDSON DA COSTA ALVES Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002174-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO DE MORAES JARDIM FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002174-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): TARCISIO DE MORAES JARDIM 

FILHO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A parte autora apresentou 

a presente Ação de Reparação por Danos Materiais, contra Banco do 

Brasil S/A, e, em síntese sustentou que é servidor público municipal. 

Asseverou que, por força do disposto pelo §1º do Art. 4º da Lei 

13.677/2018, procedeu com o saque do saldo existente em sua conta 

Pasep, fato que se deu na data de 18/06/2018, oportunidade em que 

levantou o valor de R$ 873,79 (oitocentos e setenta e três reais e setenta 

e nove centavos). Elucidou que o saldo levantado não condiz com os 

rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual pretende com a 

presente ação a reparação pelos danos materiais ocasionados. Pois bem. 

Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente 

civil, pois em síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, 

não condiz com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela 

qual busca junto ao requerido a reparação pelos danos materiais 

ocasionados. Contudo, em que pese ser a parte requerida Instituição 

Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento 

nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem 

discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito 

Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 
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indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002178-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002178-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE MARIA DE ASSUNCAO 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A parte autora apresentou a 

presente Ação de Reparação por Danos Materiais, contra Banco do Brasil 

S/A, e, em síntese sustentou que é servidor público municipal. Asseverou 

que, por força do disposto pelo §1º do Art. 4º da Lei 13.677/2018, 

procedeu com o saque do saldo existente em sua conta Pasep, fato que 

se deu na data de 18/06/2018, oportunidade em que levantou o valor de 

R$ 322,49 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos). 

Elucidou que o saldo levantado não condiz com os rendimentos e 

atualizações monetárias, razão pela qual pretende com a presente ação a 

reparação pelos danos materiais ocasionados. Pois bem. Depreende-se 

nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em 

síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz 

com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca 

junto ao requerido a reparação pelos danos materiais ocasionados. 

Contudo, em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se 

que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Além do 

que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento em conflitos de competência, entendendo que não deverão 

as ações eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021613-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON JUNIOR MODESTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1021613-89.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MT20732-A REQUERIDO: ARILSON 

JUNIOR MODESTO Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da 

ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. 

Recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido 

proceder à restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010131-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE FUMIS FARIA OAB - SP225241-O (ADVOGADO(A))

MARCIO AYRES DE OLIVEIRA OAB - PR32504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE SOUZA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0010131-74.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A EXECUTADO: ADRIANO DE SOUZA GARCIA Vistos, etc. Homologo, 

por sentença, a desistência da presente Execução Forçada, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 775 

do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se levantamento da penhora, se 

existente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038076-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Santander (Brasil) S.A., devidamente qualificado nos 

autos ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar, contra Restaurante Delicias Cuiabanas - Ltda, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente de um Contrato de Cédula de Crédito Bancário – CDC – 

Pessoa Jurídica, sob o n.º 0033346686000003510, celebrado em 

12/06/2018. Alega que o requerido está inadimplente por deixar de efetuar 

o pagamento das parcelas desde 14/07/2018, requerendo a concessão de 

liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência do pedido 

contido na inicial. Instruiu seu pedido com documentos de ids. Núm. 

16270271 - Pág. 1 / Núm. 16270281 - Pág. 3. A liminar foi concedida no id. 

Núm. 16278764 - Pág. 1, sendo devidamente cumprida nos ids. Núm. 

17477142 - Pág. 1 / Núm. 17477146 - Pág. 1, sem a citação da parte 

requerida. Regularmente citado por edital no id. Núm. 23835322 - Pág. 1, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar 

defesa, conforme certificado nos autos ao id. Núm. 25526223 - Pág. 1. 

Razão pela qual foi-lhe decretada a revelia e nomeada Curadora Especial 

ao id. Núm. 25536113 - Pág. 1. Em resposta (Núm. 26409257 - Pág. 1) a 

parte requerida apresentou contestação por negativa geral. Sustentou que 

houve aplicação de juros remuneratórios excessivos, acima em mais de 

61%. Pugnou para que sejam limitados e corrigidos os juros aplicados de 

1,91% ao mês, adequando-os à taxa média de mercado de 1,18% ao mês. 

Pugnou pela procedência dos pedidos. Juntou documentos de ids. Núm. 

26409258 - Pág. 1 / Núm. 26409260 - Pág. 1. A parte requerente 

apresentou réplica à contestação ao id. Núm. 26560262 - Pág. 1, 

ratificando os termos da inicial. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de 

Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, contra Restaurante Delicias 

Cuiabanas - Ltda, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do 

bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face da alienação fiduciária proveniente de um Contrato de Cédula de 

Crédito Bancário – CDC – Pessoa Jurídica, sob o n.º 

0033346686000003510, celebrado em 12/06/2018. Alega que o requerido 

está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das parcelas desde 

14/07/2018, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. Por seu turno, o 

requerido apresentou contestação por negativa geral. Sustentou que 

houve aplicação de juros remuneratórios excessivos, acima em mais de 

61%. Pugnou para que sejam limitados e corrigidos os juros aplicados de 

1,91% ao mês, adequando-os à taxa média de mercado de 1,18% ao mês. 

Pugnou pela procedência dos pedidos. Considerando que a matéria 

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e este encontra 

nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao 

julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do 

artigo 355-I do Código de Processo Civil. As partes firmaram a Cédula de 

Crédito Bancário para aquisição de bem, ofertando ao requerido em 

alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Compulsando os 

autos e o contrato firmado pelas partes, patente está à dívida com a 

inadimplência, razão pela qual, foi concedida a liminar para apreensão do 

bem. Com relação aos juros remuneratórios, nota-se no contrato, que 

ficou estabelecido o percentual de 1,91% ao mês e 25,49 ao ano, devendo 

prevalecer o avençado, pois o percentual ali fixado está dentro do valor 

de mercado. Já há muito tem pacificado de que a Instituição Financeira não 

está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado 

ser desconsiderado, salvo se exorbitante o que não é o caso em tela. Por 

certo as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo 

prevalecer. Ainda, só se considera abusiva a taxa de juros 

remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa 

média de mercado, posicionamento este do próprio STJ no julgamento do 

REsp. 1.061.530/RS e que vem sendo seguido pelo nosso Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE 

CONTRATO – CÉDULA BANCÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO 

NÃO DEMONSTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE - 

DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Só se 

considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A repetição do 

indébito pressupõe a cobrança e o pagamento de valores indevidos. Para 

restar configurado os danos morais, a conduta do agressor deve ir além 

do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente 

pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um 

verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a 

razoabilidade. A simples cobrança de encargos indevidos, ainda que 

eventualmente comprovados, por si só, não é capaz de configurar dano 

moral indenizável, porquanto a simples falha da prestação de serviços não 

ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores 

abalos ao direito da personalidade do autor. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS SUMULADAS OU 

DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - POSSIBILIDADE DE 

JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

332 DO CPC – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – 

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – TAXA EFETIVA 

ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO 

CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – INTELIGÊNCIA DO 
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VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO.A rigor do que 

dispõe o art. 322 do CPC, é permitido ao juiz, nas causas que dispensem a 

fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar 

liminarmente improcedente o pedido, que contrariar Súmula do STF ou STJ, 

acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça 

sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado autoriza ao 

juiz promover o julgamento antecipado da lide, quando concluir que as 

provas constantes nos autos são suficientes para a análise da matéria. A 

fixação a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, 

não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando 

estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade”.Só se considera abusiva a taxa de juros 

remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa 

média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no 

julgamento do REsp. 1.061.530/RS.O fato de a taxa de juros anual ser 

superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros 

mensalmente capitalizados, conforme entendimento sedimentado pela 

Súmula 541/STJ.É legítima a cobrança da comissão de permanência, se 

expressamente prevista no contrato e desde que não cumulada com 

qualquer outro encargo moratório, a teor da Súmula 472/STJ. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). Portanto, não há que se 

falar em abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato, ora 

firmado entre as partes. A alienação fiduciária, no campo do direito 

material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real 

“sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa 

própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Não há 

como desconsiderar a mora do devedor, pois o principal não está pago 

como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar 

disposição legal. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar 

e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I 

do Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n.º 911/69. Declarando 

consolidada nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte 

final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando intimado o 

requerido para comprovar o pagamento voluntário, em quinze dias do 

trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.01.20

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002117-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA BEATRIZ SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002117-40.2020.8.11.0041 AUTOR(A): OSCARLINA BEATRIZ SANTANA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Os benefícios da gratuidade da justiça somente devem ser 

deferidos ou mantidos à parte “com insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 

98 do CPC). Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da 

Constituição Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que 

prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que a Carta 

da República especifica que somente aos que comprovadamente 

demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a 

assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte 

de que não tem condições de pagar as custas do processo; cumpre ao 

magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos para, se for o caso, 

deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 

do Código de Processo Civil. Desta forma, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos que não 

tem recursos suficientes para pagar as custas, sob pena de 

indeferimento. Int. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002182-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002182-35.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ECLAIR DIAVAN Vistos etc. Certifique-se a regularidade das custas 

processuais e demais despesas do processo, bem como sua vinculação 

aos autos. No caso de não recolhimento, irregularidade, ou falta de 

vinculação, intime-se a parte autora para recolher ou sanar a 

irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Verificada a regularidade das custas e despesas, CITE-SE 

a parte ré ECLAIR DIAVAN, na forma do art. 335, III, incluindo no mandado 

as disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 
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a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027226-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027226-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: VICENTE GASPAR DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes VICENTE GASPAR DA SILVA e BANCO FINASA BMC 

S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027226-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027226-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: VICENTE GASPAR DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes VICENTE GASPAR DA SILVA e BANCO FINASA BMC 

S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046354-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALLES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046354-96.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO SALLES DE ALMEIDA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOAO SALLES DE ALMEIDA e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046354-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALLES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046354-96.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO SALLES DE ALMEIDA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOAO SALLES DE ALMEIDA e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024992-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 
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(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024992-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA IVANIL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes MARIA IVANIL 

DA SILVA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024992-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024992-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA IVANIL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes MARIA IVANIL 

DA SILVA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057266-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAYDES DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057266-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IRAYDES DO AMARAL REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes IRAYDES DO AMARAL e BANCO DO BRASIL S/A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057266-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAYDES DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057266-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IRAYDES DO AMARAL REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes IRAYDES DO AMARAL e BANCO DO BRASIL S/A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044823-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044823-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RENATO CARVALHO DOS 

SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes RENATO CARVALHO DOS SANTOS e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044823-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044823-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RENATO CARVALHO DOS 

SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes RENATO CARVALHO DOS SANTOS e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015015-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILLA BORGES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015015-22.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LEILLA BORGES DE LACERDA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LEILLA BORGES DE LACERDA e BANCO PAN para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015015-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILLA BORGES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015015-22.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LEILLA BORGES DE LACERDA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LEILLA BORGES DE LACERDA e BANCO PAN para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048429-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LOPES VANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056355-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. C. (REQUERIDO)

 

PARA A AUTORA NO PRAZO DE CINCO DIAS DEPOSITAR DILIGENCIA 

PARA O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1050060-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS DE SOUZA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO DE CINCO DIAS DEPOSITAR 

DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039985-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EMBARGANTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039985-23.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: BUFFET LEILA MALOUF 

LTDA, ALAN AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB 

MALOUF EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 
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conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BUFFET LEILA MALOUF LTDA e outros 

(3) e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033915-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033915-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA DA CONCEICAO DE 

ARRUDA MARCAL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL e 

BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033915-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033915-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA DA CONCEICAO DE 

ARRUDA MARCAL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL e 

BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047655-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (EMBARGANTE)

LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1047655-78.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: LISTELO 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, JOAO FERNANDO MARQUES 

RIBEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Inicialmente, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos EMBARGOS. Se tempestivos, 

INTIME-SE a embargante para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a 

petição inicial trazendo aos autos: a) Procuração; b) Documentos 

pessoais, devendo estar completos e legíveis; e c) Comprovante de 

endereço (água, luz ou telefone), em seu nome ou, caso esteja em nome 

de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado. Sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Após o 

decurso do prazo, certifique-se e concluso. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047655-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (EMBARGANTE)

LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1047655-78.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: LISTELO 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, JOAO FERNANDO MARQUES 

RIBEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Inicialmente, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos EMBARGOS. Se tempestivos, 

INTIME-SE a embargante para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a 

petição inicial trazendo aos autos: a) Procuração; b) Documentos 

pessoais, devendo estar completos e legíveis; e c) Comprovante de 

endereço (água, luz ou telefone), em seu nome ou, caso esteja em nome 

de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado. Sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Após o 

decurso do prazo, certifique-se e concluso. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060743-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE NUNES DE MATOS (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060464-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LAURO DA SILVA (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036298-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO OAB - MT11009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARTINIS GOMES (REQUERIDO)

WALDIR GARCIA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO (REQUERENTE)

 

PARA A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS DEPOSITAR DILIGENCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056804-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. M. (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS DEPOSITAR DILIGENCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036448-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036448-19.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITO DOMINGOS 

MARQUES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BENEDITO DOMINGOS MARQUES 

RODRIGUES e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036448-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036448-19.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITO DOMINGOS 

MARQUES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BENEDITO DOMINGOS MARQUES 

RODRIGUES e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029890-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL BUSATTO RIVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029890-31.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

EZEQUIEL BUSATTO RIVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e EZEQUIEL BUSATTO RIVA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029890-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL BUSATTO RIVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029890-31.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

EZEQUIEL BUSATTO RIVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 
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partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e EZEQUIEL BUSATTO RIVA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029768-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029768-81.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes FABIO DOS SANTOS CONCEICAO e 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029768-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029768-81.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes FABIO DOS SANTOS CONCEICAO e 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031074-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031074-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CELINO FRANCISCO DE 

PAULA JUNIOR REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR e BANCO 

PAN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031074-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031074-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CELINO FRANCISCO DE 

PAULA JUNIOR REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR e BANCO 

PAN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031071-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031071-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CELINO FRANCISCO DE 

PAULA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CELINO 

FRANCISCO DE PAULA JUNIOR e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 
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ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031071-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031071-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CELINO FRANCISCO DE 

PAULA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CELINO 

FRANCISCO DE PAULA JUNIOR e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019751-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019751-83.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CLOVIS JOSE DIAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes OMNI FINANCEIRA S/A e CLOVIS JOSE DIAS para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019751-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019751-83.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CLOVIS JOSE DIAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes OMNI FINANCEIRA S/A e CLOVIS JOSE DIAS para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017574-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017574-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ANA MARCIA SOARES MODESTO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e ANA MARCIA 

SOARES MODESTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017574-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017574-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ANA MARCIA SOARES MODESTO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e ANA MARCIA 

SOARES MODESTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013995-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SIQUEIRA JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013995-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: ALMIR SIQUEIRA JUNIOR 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e ALMIR 

SIQUEIRA JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013995-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SIQUEIRA JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013995-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: ALMIR SIQUEIRA JUNIOR 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e ALMIR 

SIQUEIRA JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030900-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, 

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA - ME, ELI ROCHA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e WORK 

CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE 

S/S LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030900-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, 

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA - ME, ELI ROCHA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e WORK 

CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE 

S/S LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))
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PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030900-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, 

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA - ME, ELI ROCHA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e WORK 

CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE 

S/S LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012461-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012461-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDINALDO SANTOS RODRIGUES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e EDINALDO 

SANTOS RODRIGUES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012461-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012461-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDINALDO SANTOS RODRIGUES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e EDINALDO 

SANTOS RODRIGUES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014385-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014385-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEANE PACHECO CORREA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSEANE PACHECO CORREA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014385-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014385-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEANE PACHECO CORREA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSEANE PACHECO CORREA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029412-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029412-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e REGINALDO 

AUGUSTO PONTES FILHO - EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029412-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029412-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e REGINALDO 

AUGUSTO PONTES FILHO - EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024065-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE (EXECUTADO)

SELMA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024065-72.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ELIANE LEITE, SELMA NUNES DA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e ELIANE LEITE e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024065-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE (EXECUTADO)

SELMA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024065-72.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ELIANE LEITE, SELMA NUNES DA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e ELIANE LEITE e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024065-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE (EXECUTADO)

SELMA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024065-72.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ELIANE LEITE, SELMA NUNES DA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e ELIANE LEITE e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 
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finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033945-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033945-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ALEX VIEIRA DE DEUS 

98592084172 para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033945-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033945-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ALEX VIEIRA DE DEUS 

98592084172 para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038506-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIVALDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038506-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JONIVALDO JOSE DE 

ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JONIVALDO JOSE DE 

ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038506-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIVALDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038506-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JONIVALDO JOSE DE 

ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JONIVALDO JOSE DE 

ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011056-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TADEU NUNES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011056-14.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JULIANO TADEU NUNES RIBEIRO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e JULIANO 

TADEU NUNES RIBEIRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 
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FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011056-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TADEU NUNES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011056-14.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JULIANO TADEU NUNES RIBEIRO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e JULIANO 

TADEU NUNES RIBEIRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014363-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014363-10.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e ELVIRA KELLI 

DE ALMEIDA CRUZ para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014363-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014363-10.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e ELVIRA KELLI 

DE ALMEIDA CRUZ para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006135-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006135-75.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e J. L. CHAVES DE 

FRANCA & CIA LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006135-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006135-75.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e J. L. CHAVES DE 

FRANCA & CIA LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1007278-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

AGNES ENNS DI LORETO (EXECUTADO)

KARINA PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007278-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, KARINA PACHECO DI LORETO, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DNA 

SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007278-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

AGNES ENNS DI LORETO (EXECUTADO)

KARINA PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007278-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, KARINA PACHECO DI LORETO, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DNA 

SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007278-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

AGNES ENNS DI LORETO (EXECUTADO)

KARINA PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007278-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, KARINA PACHECO DI LORETO, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DNA 

SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007278-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

AGNES ENNS DI LORETO (EXECUTADO)

KARINA PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007278-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, KARINA PACHECO DI LORETO, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DNA 

SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007278-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

AGNES ENNS DI LORETO (EXECUTADO)

KARINA PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007278-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, KARINA PACHECO DI LORETO, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DNA 

SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002234-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 2 2 3 4 - 3 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARAGUATINS 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME Vistos etc. Comprove a parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas e despesas 

processuais, bem como sua vinculação ao número do processo, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 818221 Nr: 24601-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO EMÍLIO TENUTA SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 831249 Nr: 36929-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANI HAMED FARES, RAIDA HANI FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15409/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1019998 Nr: 31928-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR RODRIGUES MITSUZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 
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que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1291377 Nr: 5343-41.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE COMPER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1399484 Nr: 8884-48.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 724350 Nr: 20002-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 OAB SP, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 756597 Nr: 8720-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE REGINA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 959482 Nr: 4584-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, DIEGO 
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GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CRED. PEQ. EMPR. 

MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREEND. GDE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 991058 Nr: 18986-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA DA SILVA, MARINEZ 

ECKERT DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1044546 Nr: 43691-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA, MARINEZ 

ECKERT DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:19.577/MT, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1053002 Nr: 47876-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO LOUSADA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 99001 Nr: 13776-93.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUPEX - ASSOCIA ÇÃO DE POUPANÇA EMPRESTIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DE MATOS, DENISE VIDIGAL DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A, FLÁVIA ALMEIDA DA FONSECA GILDINO - 

OAB:4503/DF, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA 

- OAB:8936, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, JULIANA CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5258/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 
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há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 888632 Nr: 22326-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, MARCELO MICHEL ASSIS MAGALHÃES - OAB:91.045 

OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963-MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117908 Nr: 17876-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO DEPOSITOU DILIGÊNCIA PARA O 

OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1106150 Nr: 13032-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRY DOS SANTOS DE SÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRE ANDRADE - 

OAB:15173, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 412977 Nr: 2194-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA YARID RECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A CREDICARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 861877 Nr: 3223-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEY JOSE RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 888640 Nr: 22334-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIBY FURQUIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 890105 Nr: 23269-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 964242 Nr: 6653-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGVEL SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

ELETRÔNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 999158 Nr: 23070-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS DOS SANTOS, 

DEFENSORIA PUBLICA DO CONSUMIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 449878 Nr: 22660-33.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FRANCISCO DA CRUZ SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 445369 Nr: 20027-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA PASCOAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 97660 Nr: 13054-59.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANA MARIA DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICARD BANCO MULTIPLO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldir Cechet Junior - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 403749 Nr: 35595-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA PEDROSO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 453689 Nr: 25403-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 795703 Nr: 2043-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MASSÃO TSUBOUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 898434 Nr: 28674-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MACHADO COLA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 339249 Nr: 10029-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON TORRES DO REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:57.289/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 407272 Nr: 39233-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 793225 Nr: 47315-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NATILINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

SANTOS - OAB:226.132 SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 
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requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 148624 Nr: 3743-73.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS, 

FIRMINO GOMES BARCELOS, FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, SÉRVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 362857 Nr: 32745-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 854585 Nr: 57135-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO TOMAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:57.289/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 383375 Nr: 19705-63.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TEOFREDO DOS SANTOS, ALMERINDO 

DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMERINDO DOS SANTOS NETO 

- OAB:3.910, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 382725 Nr: 18762-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO PIALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 
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DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014, MAYRA 

ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 966684 Nr: 7696-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA JABRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 457059 Nr: 27529-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 400653 Nr: 33368-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVAL DE SOUZA CAMPOS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1004741 Nr: 25436-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABAINFO TEC EM INF PAPE E ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.
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 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 819128 Nr: 25408-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720/B, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1408307 Nr: 10826-18.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1068431 Nr: 54713-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON OKARRA LEOPOLDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:MT 7454-B, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 702216 Nr: 36837-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARMOSA PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 746425 Nr: 43636-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 
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de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1027762 Nr: 35692-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, TÉRCIO DO CARMOS PIRES - OAB:18.612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1021420 Nr: 32630-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, 

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MAURO SOMACAL - 

OAB:58.806/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1013755 Nr: 29210-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALC COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, 

THAYSA DE LIMA CERQUEIRA CALDAS, HUGO MONTEIRO DA SILVA

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

OAB:22.165/A-MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 968344 Nr: 8442-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO INTEGRADA COMERCIO 

ORTODONTICOS LTDA ME, FRANCISCO ROBERTO DA SILVA, AURINEIDE 

DE SOUZA NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 986941 Nr: 17148-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIE KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 
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conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1075918 Nr: 57910-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA AMÉLIA MIRANDA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:42.074/PR

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1041078 Nr: 42131-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIE KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1068019 Nr: 54545-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, GARON 

RIBEIRO E MORAES, CLÓVIS BOTELHO, ARLETE FAGUNDES BOTELHO, 

GARON RIBEIRO MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1068907 Nr: 54939-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO LUIS DA SILVA ME, HELIO LUIS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1091710 Nr: 6909-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA B JOR LTDA ME, JORGEM 

LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1109520 Nr: 14491-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATMOS DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIO 

MUSICAIS EIRELI, AYLA IOHANA GOMES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1112069 Nr: 15577-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E 

NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1221571 Nr: 12010-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & CASTRO LTDA - ME, PEDRO HENRIQUE SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1221573 Nr: 12012-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA NATALY CASTILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1262070 Nr: 25083-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JAIR RONCATTI FRAUCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - 

OAB:21608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1157945 Nr: 35048-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M. DE OLIVEIRA-ME, CLEBERSON MARINHO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1331482 Nr: 15925-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1332460 Nr: 16117-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA - ME, ELIAS JOSÉ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1349434 Nr: 19588-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOÃO REIS DE MORAIS FILHO, EDINA GOMES 

DA SILVA

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

DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, SIMONE TEREZINHA ZOCCHE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA DANIELA MORAIS 

GOMES DA SILVA - OAB:8829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1266366 Nr: 26470-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONIR ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1280882 Nr: 2119-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC 

BANCO, CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - 

CCB BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1126167 Nr: 21391-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA MARIA SOARES ABRANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22849/O

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1133309 Nr: 24310-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1312187 Nr: 11438-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1386291 Nr: 5616-83.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1397674 Nr: 8470-50.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 446510 Nr: 20807-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 448532 Nr: 22003-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHAES E CAMARGO LTDA - ME, MARIA 

AUXILIADORA DE MAGALHAES, EDILAINE MAGALHÃES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 
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intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 443060 Nr: 18866-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 402280 Nr: 34125-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VINE M.E., GUILHERME VINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 705586 Nr: 40152-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA, ALAIN 

ROBSON BORGES, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235 379/SP, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - 

OAB:235379

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 709543 Nr: 2435-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DO CARMO LISBOA, SEBASTIÃO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARET ROSE CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5870, MARIA LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 378815 Nr: 14810-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 270 de 908



 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 381556 Nr: 16883-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEY MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 361800 Nr: 31730-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO CUIABANO, IVANA 

MOURA CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14.870/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 356981 Nr: 27291-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME, RODRIGO BISINOTTO BOLDRIM, ALESSANDRA ESCORSI 

MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 358888 Nr: 29214-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO, JOAO 

CARLOS DE FIGUEIREDO, VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 350373 Nr: 20907-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 754709 Nr: 6702-36.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA CINTRA SANCHES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 757199 Nr: 9360-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGA PORTO SEGURO LTDA ME, ARNALDO 

BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 760354 Nr: 12711-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FREITAS OLIVEIRA ME, FABIO FREITAS 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 764580 Nr: 17235-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - ME, IVAN GIL SERRA, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 
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visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 765576 Nr: 18282-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MARCHETTO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 768517 Nr: 21415-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMAOS RODRIGUES CONSTRUÇOES E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG- BANCO DE MINAS GERAIS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, RICARDO BASSO - OAB:12.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GONÇALVES 

OLIVIERI - OAB:OAB/ES 11.703

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 731309 Nr: 27427-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilda Alves Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 738055 Nr: 34592-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR YAMAMURA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT, DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - 

OAB:9614, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B /MT

 Vistos etc.

 Inicialmente, indefiro o pedido de fl. 400.

Ademais, ressalto que assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 740522 Nr: 37250-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO FLOR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI 

- OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 742687 Nr: 39590-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, RICHARD JOSEPH ABBOUDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 749408 Nr: 1406-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, GIANOTTI A. MORAES GOMES - OAB:18.216/O, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 751266 Nr: 3013-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. NEITZEL ME, WANDERLUCIO NETZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 752225 Nr: 4043-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PORTELA FERREIRA - ME, NILTON 

PORTELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

DE BRITO - OAB:9.475/MT, NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 787583 Nr: 41487-24.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DAVID MONTEIRO, DAVID DEVINO SODRE 

MONTEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CESAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 787821 Nr: 41750-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 788404 Nr: 42367-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 781769 Nr: 35382-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE FRANÇA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 782926 Nr: 36608-71.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM COMERCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES, JOSE MARQUES BONS OLHOS, CYNTHYA MOREIRA 

BONS OLHOS VIEIRA, SHYRLEY MOREIRA BONS OLHOS, MYCHELY 

MOREIRA BONS OLHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS VIEIRA - OAB:OAB/MT 11.029, VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 
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verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 772070 Nr: 25159-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA REGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:16807/A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 715122 Nr: 9279-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:149.225/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 777701 Nr: 31070-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE NOVA 

MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ROBERTO CARLOS MENEGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 778088 Nr: 31479-85.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIAN MILHOMEM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 773414 Nr: 26567-45.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAIME OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT, Luis Paulo Marques Brito - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 776356 Nr: 29659-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ROBERTO CARLOS MENEGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10.220, RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - OAB:22683/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REZENDE GRAPIUNA - 

OAB:14836 OAB/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486/MT-B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 794581 Nr: 896-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA, PRICYLA 

PORTES SODEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:33.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 795219 Nr: 1549-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SOARES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 797179 Nr: 3551-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE SOARES HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 
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requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 797425 Nr: 3803-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA 

LIZIEUX ALVES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

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

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 797957 Nr: 4342-94.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO VIEIRA RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 799905 Nr: 6332-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 803569 Nr: 10022-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 803790 Nr: 10835-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METABEL GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BGN S/A, BANCO SANTANDER 

S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 
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OAB:1141-A, DENNER DE BARROS - OAB:, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, ESIO OLIVEIRA D 

SOUZA FILHO - OAB:15.687/MT-A, LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173.477, PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173.477/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 810028 Nr: 16525-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. T. MOTTA - ME, FABIANO TEIXEIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 811994 Nr: 18491-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES HAMED ABOUZEID FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 812418 Nr: 18909-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILZA DO CARMO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 813297 Nr: 19774-56.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLNEY REGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 814279 Nr: 20753-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON HENRIQUE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747 SP, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 815269 Nr: 21723-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. NETO SOUZA DA SILVA & CIA LTDA ME, 

ALCIDES NETO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 815914 Nr: 22363-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DANIEL DE ARRUDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 820913 Nr: 27130-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO DIAS, LEONIDAS LEITE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 821679 Nr: 27869-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALEBE SALGADO CHAVES - ME, CALEBE 

SALGADO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 822005 Nr: 28190-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS, ERITA SALAZAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754151 Nr: 6114-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO NUNES SERRILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da dra. EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA, 

oab: 25524/O, para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os 

autos sob pena de ser aplicada as penalidades prevista no ncpc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 784209 Nr: 37990-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH CLUADINO DA SILVA ME, 

ELIZABETH CLAUDINO DA S. SHINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 832664 Nr: 38252-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOAL IRIA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMETRIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 822733 Nr: 28878-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA APARECIDA NISHINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.
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 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 823701 Nr: 29780-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, WANDERLANN JOSÉ PEAGUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 849930 Nr: 53048-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 851018 Nr: 54015-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA XAVIER DE OLIVEIRA - ME, 

SILVANA XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 853310 Nr: 56021-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, 

WALTER SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 870312 Nr: 9799-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.
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 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873548 Nr: 12243-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-D/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO JOAQUIM 

DOS REIS - OAB:23134/SP

 Certifico que, decorreu o prazo e não houve manifestação da parte 

requerida. Certifico ainda, que intimo a parte autora, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 858400 Nr: 354-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 942941 Nr: 56305-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANE S. CLEMENTINO 

- OAB:8.951/MT, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801MT, 

TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 949192 Nr: 59819-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RAMOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 950863 Nr: 268-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. MODA E ACESSORIOS LTDA, ESPOLIO 

DE ELZIO SALDANHA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES 

SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 
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verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 950921 Nr: 306-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA DE CARVALHO LIMA ME, ANA 

LUCIA DE CARVALHO, JOSE VOLNEI KESTRY

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 955021 Nr: 2617-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR COMPANY IMPORTADORA E 

EXPORTADORA, HIROMI MIYAZAWA SAWAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 891649 Nr: 24322-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS 

SARION LTDA ME, MARCIO ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 893298 Nr: 25416-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 894248 Nr: 26046-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIA RODRIGEUS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 913837 Nr: 39371-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BARROS ME, MARCIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 931257 Nr: 49973-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA BERTOLINI ANDRADE, ROSALINA 

BERTOLINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 933815 Nr: 51385-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES, VANDERLEI BATISTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 937866 Nr: 53584-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIS ME CONFECÇOES LTDA - ME, LILIAN 

BARELLA DA ROCHA, GLADISTONE SOARES LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUART SANTOS - 

OAB:19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo
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 Cod. Proc.: 77046 Nr: 217-74.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:13434

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 96275 Nr: 782-72.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MASAYOSHI ITO SUZUKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 97266 Nr: 12770-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABA ESCAPAMENTOS E FREIOS LTDA, 

EDNELSON YASSUJIRO MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 105592 Nr: 798-94.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA, JOEL 

CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - 

OAB:23.542/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GRANADO MARTINS 

- OAB:4484/MT, Paula Assumpção de Almeida da TEIBEL - 

OAB:10251/MT, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL - 

OAB:10251

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 105617 Nr: 2078-37.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, CELSO MARQUES FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, FLAVIA 

DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, JUAHIL MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:7773, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 110491 Nr: 1700-03.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VERIDIANA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 1853-36.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY MARCOS PACCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S.A, 

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, SILVANA MARIA DA SILVA - OAB:9571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 116863 Nr: 5597-49.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRAVEL COM. PEÇAS P/ TRATORES E 

VEÍCULOS LTDA

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

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117745 Nr: 6648-85.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, 

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS, WANDERLEY CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE O 

DESPACHO RETRO. CERTIFICO O AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO 

FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 

485 DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 120929 Nr: 9162-11.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO FIGUEIREDO SANTOS

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO, FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 
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de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 129354 Nr: 15934-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANI DE PAULA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 131761 Nr: 17826-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DA SE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, RAFAEL TAQUES 

RIBEIRO - OAB:18.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERIDIANA CHUEIRI POMPEU - 

OAB:5387/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 135949 Nr: 20790-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BARRETO BALTAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FARONI DE QUEIROZ - 

OAB:351-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 141311 Nr: 25659-03.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE DO VALE PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 142566 Nr: 27119-25.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGUEKI SAMUEL SASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049
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 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 156213 Nr: 9302-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DOS SANTOS NADAF PEIXOTO - ME, 

LUIZ FERNANDO PEIXOTO, NADIR DOS SANTOS NADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Xavier Silva - 

OAB:7.406/PR

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 157810 Nr: 1320-24.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS ALVES SOUZA E CIA LTDA, 

ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 36265 Nr: 7835-02.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FERREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR FERREIRA 

DUARTE - OAB:3371-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 43392 Nr: 10122-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:26.856/PR, Sandro 

Luís Clemente - OAB:7.024/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo
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 Cod. Proc.: 171401 Nr: 20391-31.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO CESAR REGIS DE 

OLIVEIRA, RICARDO AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA, BENEDITA EMILIA 

REGIS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA DA SILVA LARA 

CASTRILLON - OAB:8544/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 7972 Nr: 2723-62.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH & CIA LTDA., DARIO ORLANDO 

PEREIRA JÚNIOR, BADI FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT, 

NILSON ANTONIO DOS SANTOS - OAB:339125, RODRIGO LANZI DE 

MORAES BORGES - OAB:6.626-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 8636 Nr: 2122-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA, LUZIA 

LEONILDE LESSE ZULLI, LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, IZIDORO ZULLI, 

JOSEPHA COLLI ZULLI, ÊNIO ZULLI, CÉLIA REGINA ALVES ZULLI, 

RUBENS ZULLI, TEREZINHA GUILHERME ZULLI, MARIA GONCALVES 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 210447 Nr: 21042-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANI DE PAULA FERREIRA JUNIOR, 

MARÍLIA NAZLI LINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 214373 Nr: 23334-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MAIA DA SILVA, ADEMIR ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 
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Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 222123 Nr: 30174-13.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA, JOÃO DE SOUZA VIEIRA 

FILHO, FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 225707 Nr: 33004-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M PESCA, GAMES E UTILIDADES LTDA - ME, 

LIAMAR MARIA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 231345 Nr: 801-97.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVISAN CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, LUIZ VIEIRO TREVISAN, EVANDRO VIERO 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 233667 Nr: 2913-39.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT - DREN. IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, LUIZ VIEIRO TREVISAN, EVANDRO VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 8670-14.2006.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 291 de 908



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA KROICH DE MENEZES - IND.M.E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSE NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG79.757, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 240017 Nr: 8786-20.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY GERALDO DE ANUNCIATO CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 242269 Nr: 10859-62.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DISOPEL LTDA., CARLOS 

VICTOR PETTERLE, JULIO OPOLSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 250374 Nr: 17363-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DOS SANTOS PAIM, VILMA 

GRACE DORILEO PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:14.992-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 252972 Nr: 18594-49.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO, EDEMAN 

MAMEDE STELATO, EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 292 de 908



intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 269520 Nr: 1764-71.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRA BISPO E CIA LTDA - FRIGO TEIXO 

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANCISCO ROSEADO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 318126 Nr: 20999-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNING & CIA LTDA, POSTO BARÃO, 

SIMONE TEREZINHA ZOCCHE, MARIO BRUNING

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 325664 Nr: 25648-32.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAYA FARES OKDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 328067 Nr: 856-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, MARIA ALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088/MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 334434 Nr: 4996-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E CONTIJO LTDA, JOSÉ ROBERTO 

BORGES PINTO, IONE GERALDA GONTIJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 
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conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 5185 Nr: 3366-78.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA REGINA MARQUES FERREIRA 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR FERREIRA 

DUARTE - OAB:3371-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se. 00214373

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 17053 Nr: 2574-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CORREIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 17527 Nr: 2588-45.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, Terezinha Carmo 

Biral de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 20025 Nr: 368-40.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

E LUBRIFICANTES LTDA., EDUARDO VICENTE RABELO BUENO, CLEDI 

BEATRIZ DALCOL TREVISAN

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 20167 Nr: 10723-12.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 294 de 908



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Catalano Corrêa, KELLEN CRISTINA 

RODER CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743/MT, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 11203 Nr: 3402-23.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FERREIRA DUARTE

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

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR FERREIRA 

DUARTE - OAB:3371-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 14298 Nr: 401-59.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, GENIVAL 

ALELAF NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 14445 Nr: 1117-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIN IMPORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, AROLDO FERNANDES DA LUZ - OAB:9492, ETEL DE 

OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:61079/RS, FÁBIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AUGUSTO DA COSTA 

RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23018 Nr: 1640-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES E CALÇADOS GUSTAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PEDROSO DE 

AMORIM FILHO - OAB:1528-E/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES - OAB:4888/MT, 

PAULO HENRIQUE PROENÇA PEREIRA - OAB:5639/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23550 Nr: 750-33.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA OTORRINO S/C LTDA, ALONSO 

ALVES FILHO, CARLOS RODOLFO SCHILISCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, Heliomar Corrêa Esteves - 

OAB:1906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24330 Nr: 928-84.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES, ESPOLIO DE FABER 

VIEGAS, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), TEODOLINA 

CAROLINA DE SOUSA VIEGAS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24346 Nr: 5020-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA, IVO 

DOS SANTOS ARAÚJO, DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA, MARIA 

FILOMENA DIAS DE MATOS COELHO, MANUEL JOAQUIM COELHO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4.770-B/MT, LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - OAB:2573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24548 Nr: 2744-38.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH & CIA LTDA., DARIO ORLANDO 

PEREIRA JÚNIOR, BADI FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907, 

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - OAB:318.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO H. GUIMARÃES - OAB:3515-MT, EDUARDO 

HORSCHUTZ GUIMARÃES - OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24690 Nr: 434-93.1994.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICA LTDA, 

ALFEO PINTO DA SILVA, SANTA GARCIA, GLAUCO ALFEO GARCIA P. 

DA SILVA, FLÁVIA GARCIA DA SILVA SENA

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 25353 Nr: 6814-25.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA CARNEIRO DA SILVA, CAROLINO 

CORREA DA COSTA NETO, DJALMA CORREA DA COSTA, TEREZINHA 

HIRAYAMA CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL., URBANO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:3.880/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 25507 Nr: 12123-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 25590 Nr: 1411-17.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DO MATO GROSSO, Harri Stiegemeier, JONATHAN ZAZE, 

MAUGHAM ZAZE, LIA FOLLONI ROSA ZAZE, IRAMAYA ROSA ZAZE 

BERGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEALMO ALFREDO ADAM - 

OAB:6905/RS, NADI TEREZINHA MARTINI - OAB:3306/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 27414 Nr: 1086-71.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE LEITE SAMPAIO (firma individual), LUIZ 

ALBERTO SAMPAIO, ROBERTO BOTURA, ELIANE LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 
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que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 748645 Nr: 312-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LEAO 

PENARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 808307 Nr: 14774-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEDIL BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 921730 Nr: 44428-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BENEDITA OLIVEIRA NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 244533 Nr: 12897-47.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 361030 Nr: 30931-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISSON DE ARUDA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1113432 Nr: 16081-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA TRANCOSO PACHECO ME, SANDRA 

MARA TRANCOSO PACHECO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1118323 Nr: 18033-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FISCHER DE BRITTO, MILTON DE 

BRITO, NILTON DE BRITTO, ELVIRA ALVES DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1134549 Nr: 24899-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLAUDETE LEITE EI, MARIA CLAUDETE 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23205 Nr: 12125-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, BENEDITO CLAUDIO 

MEIRELLES, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA, FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB, SALDINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT, SALADINO 

ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 260964 Nr: 21470-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDISON PINTO DE 

FIGUEIREDO - OAB:639/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 356232 Nr: 26615-43.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO MACEDO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT, ELPÍDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 425478 Nr: 8861-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO TÁRTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS 

- OAB:16738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 732886 Nr: 29100-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RIOS PEREIRA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 749244 Nr: 1328-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HANDERSON GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 
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requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 769944 Nr: 22942-03.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145/MT, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:14.367-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 795196 Nr: 1524-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA APARECIDA 

LISBOA - OAB:9558 MT, EDITH MARIA DA SILVA - OAB:2599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 804636 Nr: 11098-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPRI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA, CLAUDIO PEREIRA DE ANDRADE, ELIDA FURTADO DA 

SILVA ANDRADE, ELIAS VIEIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 809466 Nr: 15951-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DAL SOTTO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES ME, MICHELI DAL SOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 978407 Nr: 13211-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS REBEQUI – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 301 de 908



OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1047842 Nr: 45338-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA CAMPOS DE OLIVEIRA FARES, 

FAIÇAL FEIZ FARES, PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1185118 Nr: 45542-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

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

REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIO LTDA, NIKERSON RAMÃO 

MAGALHÃES SOUZA, PAULO MENDES MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1307310 Nr: 10183-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JOSE OLIVEIRA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 21956 Nr: 4222-71.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLÁUDIO FRANCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 
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Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 711379 Nr: 4423-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11.367/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1165343 Nr: 38081-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. DIAS GOMES ME, VALDINETH DIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, DARCY CORREA 

BUSSIKI, DERGAN BUSSIKI, ELIANA CÁSSIA IMBRIANI SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 916058 Nr: 40831-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA AMANCIO DE FIGUEIREDO KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 996953 Nr: 22138-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1011825 Nr: 28348-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON GOMES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HYDEBALDO FERNANDO DUQUE 

FREIRE - OAB:17.718/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 Vistos etc.
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 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1084439 Nr: 3608-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS WANDERLEI SARGI

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

REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIO LTDA, NIKERSON RAMÃO 

MAGALHÃES SOUZA, PAULO MENDES MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1084488 Nr: 3625-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - 

OAB:12922, ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - OAB:2679/MS, 

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - OAB:9983/MS

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1296410 Nr: 7276-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO MEDEIROS, TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CERDITOS DOS MEDICOS 

DE CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 830382 Nr: 36095-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA MARCONDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1142860 Nr: 28633-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 390638 Nr: 26377-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 701252 Nr: 35873-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 779262 Nr: 32704-43.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO TELLES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA FALKENBACH HODNIUK 

- OAB:11.245, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 877422 Nr: 15072-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEROLINO JOSE DO PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FARIA GARDIN - 

OAB:8.849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 
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há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 975280 Nr: 11742-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO CARDOSO ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:22285/O-OAB/MT, PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO - 

OAB:OAB- 22447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 367144 Nr: 5850-17.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLO DISTRIBUIÇÃO ATACADISTA E VAREJISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194 - A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 374052 Nr: 10763-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:OAB/SP 168.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 407264 Nr: 39338-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR SEBASTIÃO DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO 

DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGRUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247-MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 732551 Nr: 28743-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARCIO ESTEFF COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 774633 Nr: 27849-21.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUINIL ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 785356 Nr: 39200-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA CONCEIÇÃO DIAS

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

CREDITEC S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 810223 Nr: 16725-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L e L FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 830383 Nr: 36096-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 
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visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 815219 Nr: 21673-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 842922 Nr: 46867-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 973983 Nr: 11215-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1097492 Nr: 9479-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI PEREIRA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1107997 Nr: 13856-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - 

OAB:70.981/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.
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 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1221129 Nr: 11857-44.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 299190 Nr: 12836-55.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO RICARDO DALLASTRA, ANTONIO 

CESAR DOS SANTOS, ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 800679 Nr: 7102-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOTTO VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 

10.647, WILSON DE OLIVEIRA ROSA - OAB:3236-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 825284 Nr: 31296-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 901223 Nr: 30761-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS A PARREIRA, MARCO ANTONIO 

PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 
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SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 914758 Nr: 40004-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 921724 Nr: 44423-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1030629 Nr: 37077-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FONTES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, Taylise Catarina Rogerio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1076504 Nr: 58254-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1136865 Nr: 26033-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1158033 Nr: 35084-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M. DE OLIVEIRA-ME, CLEBERSON MARINHO 

DE OLIVEIRA, RAFAEL BASTOS BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 11963-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RONDELLI

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

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 262419 Nr: 21870-88.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ULRICH, ADEMAR JOSÉ 

PEGORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 394385 Nr: 29664-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PAPEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 
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intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 441961 Nr: 18237-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA, 

RAFAEL TADEU MULLER EBERT, ANA BEATRIZ MULLER

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 795692 Nr: 2031-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CORPORE DISTRIBUIDORA DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME, BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 829297 Nr: 35115-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO, ELIETE DA GRAÇA 

FERREIRA LEÃO, DIOGO FERREIRA MELO LEÃO, MONICA NARDEZ DE 

AQUINO LEÃO, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:OAB/MT 10.833

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 4894-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARREDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JÚNIOR - OAB:4.352

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 142336 Nr: 27056-97.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ROCHA, PEDRONIZA CORRÊA 

MILITÃO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 
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OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 233524 Nr: 2833-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIROMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 

MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME, LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 352025 Nr: 14663-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA, 

TRASPORTADORA ROCILE LTDA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA, 

CLOVIS ZEVE COIMBRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 750833 Nr: 2573-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ARTUR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 755673 Nr: 7720-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL ALECRIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BAMERINDUS ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 
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Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 784163 Nr: 37942-43.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA LEITE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 801364 Nr: 7795-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 969995 Nr: 9350-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALBRES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 5051 Nr: 5351-82.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 1615-95.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL IND. COM. PAPEIS E EMB. 

LTDA, Mônica Fátima Villar do Carmo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 250116 Nr: 17223-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUEL NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 355743 Nr: 26202-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

MAURO SCHWANCK JUSTO, BEATRIZ DAMBROS JUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 362894 Nr: 32493-46.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DE SOUZA MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZANIL CORREA DE SOUZA 

MARTINS - OAB:7572-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 387353 Nr: 23185-49.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMEDES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 888349 Nr: 22118-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002011-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZETE SIQUEIRA BOMDISPACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002011-78.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: IZETE SIQUEIRA BOMDISPACHO Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO FINASA BMC S.A. em face de IZETE 

SIQUEIRA BOMDISPACHO com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002025-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO TEIXEIRA LOPES (EMBARGANTE)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (EMBARGANTE)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002025-62.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: GEANE CRISTINA BARROS 

DOS SANTOS LOPES EIRELI, GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS 

LOPES, SAULO TEIXEIRA LOPES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento os Embargantes (PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS) 

sequer tentaram demonstrar a alegada insuficiência financeira da 

sociedade econômica tampouco apresentou documentos para subsidiar a 

declaração de hipossuficiência colacionada aos autos pelo representante 

legal da pessoa jurídica E DEMAIS REQUERENTES, SEUS SÓCIOS, já que 

tal documento necessita estar acompanhado de outros indicativos, já que 

por si só não produz a presunção de veracidade quanto à afirmada 

hipossuficiência de renda. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO 

PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE 

NÃO CONHECIMENTO REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA SEU INDEFERIMENTO - NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º 

INCISO LXXIV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O 

objetivo primordial da juntada ao agravo da cópia da procuração outorgada 

ao advogado da agravada é justamente viabilizar-lhe o direito de resposta 

ao recurso, em atenção ao princípio constitucional do contraditório. Não 

existe impedimento legal à concessão dos benefícios da assistência 

judiciária às pessoas jurídicas. No entanto, a mera declaração do estado 
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de pobreza feita pela interessada não possui presunção de veracidade. 

Segundo precedentes jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal 

da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelos 

Embargantes. Intimem-se os Embargantes para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002105-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. AFONSO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002105-26.2020.8.11.0041 AUTOR: I. AFONSO EIRELI - ME REU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Analisando a petição inicial verifico 

que o autor NEGA ter qualquer relação jurídica com o banco apontado 

como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo uma relação 

contratual, passando a ser extracontratual, não tendo natureza 

tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de natureza 

eminentemente civil, falece esta especializada de competência para 

processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência para 

uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o distribuidor, a 

fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível genérica, com as 

baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002047-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA CEZAR (EXECUTADO)

MARIA LUIZA YULE DE ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002047-23.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARIA LUIZA YULE DE ALENCAR, IRACEMA CEZAR Vistos 

etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais 

taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte MARIA LUIZA YULE DE ALENCAR e IRACEMA CEZAR, 

nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito 

em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça 

promover a penhora e avaliação de bens, suficientes para pagamento do 

débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for localizado, deverá 

ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de 

não localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto 

nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento 

do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 

10% sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 

1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. 

O devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002060-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PONCIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002060-22.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: PAULO SERGIO PONCIANO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte PAULO 

SERGIO PONCIANO, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012498-15.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos. Em recentes decisões prolatadas no 

Recurso Especial n.º 1.644.767/RS e Recurso Especial 1.440.529, o 

Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade das matérias 

envolvendo controvérsia acerca das seguintes questões: 1 - A 

possibilidade de se determinar à instituição financeira a exibição incidental 

de contrato bancário no curso de demanda revisional; 2 - As 

consequências da recusa de exibição no que tange à capitalização e à 

taxa de juros remuneratórios; 3 - A necessidade de prova de erro no 

pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição simples do 

indébito; 4 - A possibilidade de compensação do crédito decorrente da 

procedência da revisional com o débito decorrente do contrato. Por essa 

razão, tratando-se de processo que dispensa a fase instrutória e diante 

dos requisitos autorizadores do julgamento in limine, nos termos do art. 

332, caput, do CPC/2015 determino o seu sobrestamento até manifestação 

definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, quando deverá 

então a parte Autora manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 25 de abril de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1055313-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1055313-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO XAVIER DANTAS 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. No movimento id. 

26699410, foi concedida pelo magistrado que me antecedeu, tutela 

provisória para “autorizar à parte autora a efetuar o depósito judicial no 

valor de R$446.904,06 (quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e 

quatro reais e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias e, APÓS a 

efetivação e devida comprovação do alusivo depósito, determino à parte 

ré que promova a apresente os documentos necessários para a liberação 

dos gravames existentes sobre os imóveis dados em garantia no contrato 

de nº. 270366517, para o que, anoto o prazo de 10 (dez) dias.” A parte 

autora comprovou o depósito do valor consignado na conta de depósito 

judicial no mov. 26826166. O banco réu foi devidamente intimado/citado no 

mov. 27988418, no dia 18/12/2019 deixando transcorrer in albis o prazo 

sem resposta. A parte autora comunicou no mov. 28063760 que a liminar 

não foi cumprida e que o banco réu continuou descontando os valores 

referentes ao empréstimo objeto da consignação, e no mov. 27998189 

requereu a fixação de astreintes. Pois bem! Há comprovação de depósito 

em juízo do valor para liquidação do contrato com o requerido, e este, 

apesar de citado, não cumpriu a determinação judicial emanada da 

antecipação de tutela que deferiu a consignação em pagamento e 

determinou-lhe, que no prazo de 10 (dez) dias, a liberação dos gravames 

existentes sobre os imóveis dados em garantia no contrato de nº. 

270366517. Desta forma, e diante da indiferença do requerido, 

concedo-lhe mais 5 (cinco dias) para o cumprimento integral da liminar 

deferida no mov. 26699410, promovendo e comprovando nos autos a 

liberação dos gravames existentes sobre os imóveis dados em garantia no 

contrato de nº. 270366517, e desde já, fixo astreintes, consistente em 

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o descumprimento. 

Ressalto que o valor do saldo devedor do contrato está depositado em 

Juízo, e futuramente, no caso de eventual liberação em favor do requerido 

do numerário, deverão ser descontados todas as cobranças posteriores à 

sua data (do depósito), de parcelas do empréstimo em comento. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 21 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002194-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE FRANCISCO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002194-49.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JOVANE FRANCISCO DE FREITAS Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO FINASA BMC S.A. em 

face de JOVANE FRANCISCO DE FREITAS com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002208-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002208-33.2020.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A em face de ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1040472-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR CORREA ESTEVES (AUTOR(A))

LEIVA RONDON ESTEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES (REU)

JUAREZ TOLEDO PIZZA (REU)

ALLAN CURVO PINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA OAB - MT19679/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040472-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HELIOMAR CORREA ESTEVES, 

LEIVA RONDON ESTEVES REU: ALLAN CURVO PINHO, ELAINE LUIZA 

NUNES DA SILVA MORAES, JUAREZ TOLEDO PIZZA Vistos etc. Chamo o 

feito à ordem. A presenta ação versa sobre possessória de IMISSÃO NA 

POSSE de imóvel adquirido em leilão. Os juízes que me antecederam 

receberam e permitiram o trâmite dessa demanda "equivocadamente" por 

esta Vara Especializada em Direito Bancário. A competência desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário é específica, e definida no Provimento 

004/2008/CM, excluindo, em seu artigo 1º, inciso I, § as de natureza 

eminentemente civil, e as que não tenham em dos pólos uma entidade 

bancária, discutindo relação de natureza bancária, derivadas de contrato 

bancário. Desta forma, declino da minha competência para uma das Vara 

Cíveis genéricas desta Comarca. Int. Cumpra-se, dando-se as devidas 

baixas na distribuição para esta vara especializada. Cuiabá, 21 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1021392-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias , sob pena de arquivamento dos autos no estado 

em que se encontra..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026871-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a Minuta de 

acordo encartada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001015-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FERREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT27092/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de ID 

24181590 consubstanciados na quantia de R$ 8.000,00 sob pena de 

concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010859-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA (REU)

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REU)

ROSEANA DE SOUZA CAETANO MIRANDA (REU)

LEONILDA ONEDA ROSSI (REU)

LUIZ ANTONIO ROSSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante 

de pagamento de diligência APENAS INFORMOU QUE O MESMO 

ENCONTRAVA-SE EM ANEXO, PORÉM VERIFICO QUE O MESMO INEXISTE, 

IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento do feito, assim sendo, impulsiono os 

autos para intimar NOVAMENTE a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia nos autos sob pena de desistência no 

prosseguimento do feito nos termos do Art.485 do CPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021942-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVIA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021942-09.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Maria Silvia Conceição - CPF nº 270.296.031-68. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 10 de setembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022244-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

datado em 25/09/2019) requer de dilação de prazo ( 20 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006167-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

REQUERIDA/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão 

judicial de ID 18735625. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte apelada a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017355-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MOREIRA RIBEIRO DE MELLO (EXECUTADO)

T M RIBEIRO DE MELLO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017355-07.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais das executadas 

pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - T M Ribeiro de Mello - ME - CNPJ nº 

17.673.159/0001-70. - Thais Moreira Ribeiro de Mello - CPF nº 

070.038.621-15. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação das executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014128-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IVONE PINHEIRO DE ARRUDA (EXECUTADO)

SOLANGE PINHEIRO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014128-38.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: SOLANGE PINHEIRO DE ARRUDA, IVONE 

PINHEIRO DE ARRUDA Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido constante 

de ID 24552574, desentranhe-se o mandado de citação da executada 

Ivone Pinheiro de Arruda, para cumprimento no endereço indicado junto ao 

ID 24552574, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do 

depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 de janeiro de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038112-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO LOPES HOLANDA (EMBARGANTE)

MARIA DO SOCORRO GUSMAO ZENAIDE HOLANDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038112-51.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO 

GUSMAO ZENAIDE HOLANDA, JOSE FRANCISCO LOPES HOLANDA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho Vistos etc. Certifique a 

Secretaria a tempestividade da Impugnação aos Embargos à Execução 

apresentada junto ao ID 24940426. Sendo tempestiva, intimem-se os 

embargantes para manifestarem sobre a Impugnação aos Embargos à 

Execução constante de ID 24940426, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043346-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA TERESA SILVEIRA DE SOUZA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013661-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BENEDITO JUVENAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

autora/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial 

de ID 15658753. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte apelada a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008860-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

ELENIR BIASIN DE MORAES (EXECUTADO)

ELENIR BIASIN DE MORAES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008860-71.2017.8.11.0041. Vistos etc. Certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença proferida no Id 26891040. Após, expeçam-se os 

competentes alvarás na forma determinada na sentença. Em seguida, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037838-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA GARCIAS MARTINS (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora a fim de requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos no estado em que se encontra

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022662-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO RIBEIRO DA SILVA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico 

trata-se os presentes autos de CARTA PRECATÓRIA , desta realizada a 

tentativa de cumprimento da finalidade nela contida não se logrou êxito 

consoante certidão contida no ID 20704109, desta feita se a citação seria 

realizada por Carta Postal , o feito deveria ser realizado nos AUTOS 

PRINCIPAIS e não na Carta Precatória, assim sendo , impulsiono os autos 

para intimar a parte autora efetuar o depósito de diligência para condução 

do Oficial de Justiça nos endereços (bairros) indicados nesta capital, em 

conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1161418 Nr: 36534-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo não possui convênio com o referido sistema.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais da 

executada pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta:

 - Daiza Carolina da Cunha Dias – CPF nº 005.544.761-93.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para que se manifeste e dê andamento ao feito, promovendo a 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088880 Nr: 5639-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA, 

PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA, ESTER COSTA FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - Paulino Ricardo Ferreira da Silva - CNPJ nº 17.834.837/0001-39.

- Paulino Ricardo Ferreira da Silva - CPF nº 026.073.881-63.

- Ester Costa Ferreira da Silva - CPF nº 038.788.941-80.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1074929 Nr: 57471-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA TOEBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo não possui convênio com o referido sistema.

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais da 

executada pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta:

 - Tania Cristina Toebe – CPF nº 502.909.751-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para que se manifeste e dê andamento ao feito, promovendo a 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 987057 Nr: 17177-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROBRAS COMBUSTIVEIS LTDA, JOSE 

HAROLDO RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - Aerobras Combustíveis Ltda. - CNPJ nº 01.727.302/0001-29.

- Jose Haroldo Ribeiro Neto - CPF nº 783.551.091-04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 955892 Nr: 2980-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS MANICURES COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA ME, PRUDÊNCIO FRANCISCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - Casa das Manicures Comércio de Cosméticos Ltda ME - CNPJ nº 

12.026.709/0001-45.

- Prudêncio Francisco Neto - CPF nº 377.978.671-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

intimação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 822008 Nr: 28193-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - Ronaldo Vasconcelos - CPF nº 107.089.015-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753761 Nr: 5701-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIEH & CAMPOS LTDA, HALIM RAMZI ATIEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais junto ao sistema 

Renajud, visto que este destina-se às restrições judiciais de veículos e 

não à consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - Atieh & Campos Ltda - CNPJ nº 33.651.217/0001-10.

- Halim Ramzi Atieh - CPF nº 474.784.701-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

intimação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385525 Nr: 21129-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DO CARMO E CIA LTDA, ANÍSIO LUIZ DO 

CARMO, LUIZ ALEXANDRE VIDAL FONSECA, ROSELI DE FÁTIMA BOA 

SORTE CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

executada, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte executada do despacho de fls 152, para 

o devido cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a 

seguir transcrito: ``II – Intimem-se as partes pessoalmente (via postal, com 

AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, posto que o Código prevê que, sendo possível a 

liquidação da sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o 

credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, 

instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, sob pena de arquivamento da demanda.´´

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1300363 Nr: 8567-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / 

MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 41 do Recurso de 

Apelação de fls. 37/39, e diante da apresentação das Contrarrazões de 

fls. 42/47, ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Ressaltando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826520 Nr: 32439-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.I – Tendo em vista o recebimento do Recurso de Apelação 

interposto nos autos apensos de n. 8567-84.2018 (código n. 1300363), 

desapensem-se os presentes autos.II – Defiro o pedido de penhora on-line 

constante às fls. 98/100 do exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ nº 

60.746.948/0001-12, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em outubro/2019 - R$ 63.752,76 

(sessenta e três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencente à executada: Maria José de Figueiredo, CPF n. 

441.945.601-91, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.III – Intime-se o exequente para 

informar sobre o interesse no prosseguimento da penhora que recaiu 

sobre o imóvel descrito à fl. 90, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

ser considerado desistente da referida penhora.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853672 Nr: 56322-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES E OLIVEIRA LTDA - ME, PAULO DA 

SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - Sanches e Oliveira Ltda. - ME – CNPJ nº 33.685.587/0001-79.

- Paulo da Silva Sanches – CPF nº 390.545.861-68.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da empresa executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 986262 Nr: 16802-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - Domingos Pereira da Silva - CPF nº 346.632.581-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1120694 Nr: 19077-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ANDREA NUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta:

 - Marcia Andrea Nunes Soares - CPF nº 537.883.971-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

II – Diante da certidão de fl. 86, intime-se o Sr. Oficial de Justiça a proceder 

à devolução do mandado de nº 607902, devidamente cumprido, no prazo 

de 24 horas, sob as penas da lei.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826941 Nr: 32839-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo não possui convênio com o referido sistema.

II – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais do 

requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para 

tanto, procedo à consulta:

 - Robson Saldanha – CPF nº 627.707.992-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para que se manifeste e dê andamento ao feito, promovendo a 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112359 Nr: 4892-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Power Comércio de Áudio e Vídeo Ltda, 

QUERLI BATISTELLO, ESTER SEBASTIANA JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, GLAUCIA AGUEDA 

DA SILVA MAGALHÃES - OAB:13.652, IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948799 Nr: 59546-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FABIANA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa: Não Procurado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 6555-59.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO JOSE DE SOUZA FILHO, ANA SUELI 

DALBEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência de fls 332/333.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066573 Nr: 53917-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PALLOMA LTDA EEP, NADJA 

MARA PONDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se e "ausente"”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951068 Nr: 408-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H HOTEL E POUSADA LTDA, EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR, ORLANDO DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA, OAB/MT 21.589 a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111927 Nr: 15487-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MENGUAL MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl.202 , sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057935 Nr: 50009-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL TAQUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado 

em18/11/2019) requer de dilação de prazo ( 5 dias) cujo o lapso temporal 

já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências do Sr. Oficial de Justiça no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849263 Nr: 52493-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fl. 172/174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229070 Nr: 36179-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CERRADO LTDA, JOÃO 

RODER JUNIOR, WILMA CORREA RODER, GILMARA SENGER RIBAS 

RODER, MARCOS ANTONIO RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a 

respeito da devolução da carta precatória de fls. 129/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755024 Nr: 7025-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248791 Nr: 16213-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 
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(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

INTIMAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de 

comparecer no endereço indicado por três dias seguidos a mesma sempre 

estava "AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997080 Nr: 22242-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUFLER & COUTINHO COM E SERVICOS EM 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL LTDA, MARIANE 

BOUFLER MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836685 Nr: 41623-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A - ABN REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827041 Nr: 32933-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.935/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:10458

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020304 Nr: 32087-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B SOLUÇÕES ACADEMICAS LTDA, 

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, LUCIANO MIDON NORONHA CAMPOS 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013679 Nr: 29165-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, JULIANA NOGUEIRA - OAB:25578/B, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

quanto a Decisão de fls 174, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10576.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS a fim de 

requerer o que de direito, sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 

§1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404811 Nr: 36709-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES & OLIVEIRA LTDA ME, JOSE MARCIO 

MOREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 CERTIFICO que, os recursos de apelação apresentados nos presentes 
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autos foram protocolizados tempestivamente. CERTIFICO que, o Banco do 

Brasil no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo (fls. 109). CERTIFICO, ainda, que as partes executadas/apelantes 

estão representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

logo beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl. 74.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada (banco) a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042938 Nr: 42966-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMILIA CHIC BRAZIL COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ARTIGOS VESTUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 33.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013001 Nr: 28831-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 61.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393625 Nr: 29060-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVIO GRAÇA LIMA SCALON ME, HELVIO 

GRAÇA LIMA SCALON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 96.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722284 Nr: 17818-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 83.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252795 Nr: 18490-57.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ROUPAS ROSMARY LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 183.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350345 Nr: 20846-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, THIAGO 

DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 86.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718871 Nr: 14645-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RONER DE ASSIS - COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 91.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790892 Nr: 44951-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, RICARDO 

NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL DIVINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:30246-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 72.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813723 Nr: 20193-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S MARTINS FERREIRA ME, LANIELLE 

STEFANY MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 82.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968624 Nr: 8557-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BORGES GONZALES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – ME, ANGELICA BORGES GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 57.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462074 Nr: 30792-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DE SAUDE DOS SERVIDORES 

DA UFMT, CONRADO DO ESPIRITO SANTO, BENEDITO CARLOS DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC, DEFENSORIA PÚBLICA 

DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora trazer aos autos notícias 

sobre o cumprimento do acordo, no prazo legal, sob pena de se 

considerar o acordo firmado devidamente cumprido, com a consequente 

extinçao do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091293 Nr: 6711-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO TSERE UBUDZI MORITU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 71.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267018 Nr: 651-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER CARNE LTDA, ADALTO VIEIRA DA 

COSTA, SILMARA CRISTINA FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANNA KALLY SPREAFICO 

- OAB:9530/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 135.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80075 Nr: 11692-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERTEL - COOPERTIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO 

DOS TEL. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 101.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793115 Nr: 47205-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C ALVES SANTANA - ME, CLEITON ALVES 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 89.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354881 Nr: 25330-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, TELMIZA GARCIA DE DEUS, NIVALDO MORAES DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:JOÃO PAULO

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 101.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014659 Nr: 29588-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, PAULO CESAR DA ROSA GÓES - 

OAB:18021-A, RODRIGO FRASSETTO GÓES - OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 53.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422186 Nr: 7283-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. TEIXEIRA BORGES - ME, JOSE 

UBERCIABA TEIXEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 63.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445678 Nr: 20215-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO, WILSON LUIZ LENTCH 

PAWLINA, FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 75.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389378 Nr: 24780-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO SABINO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 63.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346614 Nr: 22317-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO P M DA PAIXÃO ME, THIAGO PAULO 

MENICHINI DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

COMODORO - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 102.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452144 Nr: 24314-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO FRANCISCO BIAZUS ME, GELSO 

FRANCISCO BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 85.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273823 Nr: 4052-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA CURSINO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA REVERDITO VIVEIROS 

- OAB:5.683-MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 130.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335924 Nr: 6685-39.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME, JAQUELINE 

ELISABETE BRUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERREIRA 

PONTES - OAB:14.353-PE, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702-0/MT, 

JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702/MT

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 141/143, 

apresentada nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150608 Nr: 1154-26.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Nassib Ghattas, YOUSSEF NASSIB 

GHATTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11.635/0, ROBERTO TAMBELINI - OAB:2.716-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 278.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780770 Nr: 34338-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. L. FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, WISIS LAURINDO SILVA, ÉLIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO 

LAURINDO DA SILVA - OAB:4.338-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 61.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066955 Nr: 54035-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANÇA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140452 Nr: 25007-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA CAMPOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 257.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242126 Nr: 10681-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE NATANAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:OAB/DF40147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 200.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67496 Nr: 9492-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLME IVO BELLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVERIO - 

OAB:3404-A/MT, RICARDO FERREIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 7.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907/SP, MARCELO ANTONIO MURIEL - OAB:83.931, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 384.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes, POR MEIO DE seus patrono, via 

imprensa, para darem andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4718 Nr: 9502-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI, OLÍVIA NATALINA 

BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907/SP, MARCELO ANTONIO MURIEL - OAB:83.931, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 388.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79775 Nr: 7068-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON ONOFRE FERREIRA, ROSA MARIA 

GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Crispim de Faria Cruz 

- OAB:16988/MT, LUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444457 Nr: 19534-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAULO ORMOND SIMÕES, JEAN PAULO 

ORMONDS SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386577 Nr: 22339-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. CALIANI & CIA LTDA - ME, MARCOS 

ROBERTO CALIANI, JANAINA NARA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidões NEGATIVAS do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da 

parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272621 Nr: 3535-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER GÁS, MÁRCIA APARECIDA MAITAN, 

SANDRA REGINA MAITAN FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO LEITE - 

OAB:6517/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para as partes executadas 

manifestarem-se indicando bens passíveis de penhora, apesar de 

devidamente intimados conforme devolução de correspondência AR as fls 

92/93 e DJE n° 10578. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

manifestar-se requerendo o que de direito no prazo de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726352 Nr: 22135-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUPERACIO MAGALHÃES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/PE 44.748, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

quanto a Certidão de fls 94, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10624.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS a fim de 

requerer o que de direito, sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 

§1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051373 Nr: 47140-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ROSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - OAB:217.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da Sentença de fls 34, para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: ``Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e 

legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 

31/33.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.´´

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857279 Nr: 59517-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONIR MEDEIROS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - 

OAB:MT/24.197/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias a respeito da certidão da contadoria de fls. 160 cujo 

conteúdo encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764602 Nr: 17257-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBYSNEY ALVES SILVA ME, CLEBYSNEY 

ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945798 Nr: 57896-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD JOSEPH ABBOUDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa: Desconhecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728722 Nr: 24666-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA, IVANY 

DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou que decorreu o prazo do edital de citação formalizado as 

fls 101/102 nestes autos, e as partes Executadas não efetuaram o 

pagamento dos valores na forma do artigo 523 do NCPC, bem como para 

apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do 

art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710418 Nr: 3372-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUKAO COM E SERVIÇOS LTDA ME, ÉLSON 

GARRIDO, ROBERTO GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença por Negativa 

Geral de fls. 118/119, apresentada nos presentes autos, foi protocolada 

tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para se manifestar 

sobre a referida Defesa juntada nos presentes autos, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078364 Nr: 444-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 
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NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Defesa por Negativa Geral de fls. 82/86, apresentada nos 

presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Defesa juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801415 Nr: 7847-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GILMAR GEMIN CIPRIANO, CELIA TRENTINI ZIMIANI CIPRIANO, DEVALDO 

JOSE DE MATOS, MARIA LUCIA ALVES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 Certifico que a Defesa por Negativa Geral de fls. 177/179, apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

referida Defesa juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943090 Nr: 56381-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA COM. E DIST. DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, CARMINDA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222411 Nr: 30405-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO VALETIM MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 CERTIFICO que, a r. decisão de fls. foi publicada no DJE, porém nesta 

publicação não constou o nome do advogado, assim, remeto para nova 

publicação para INTIMAR A PARTE AUTORA:

Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de substituição do polo ativo de fls. 169/178, tendo em 

vista que o exequente não trouxe documento hábil a comprovar a cessão 

de crédito.

II - Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, 

o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 163/166. vf

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos.

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 165, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931919 Nr: 50358-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Certifico e dou fé que a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

de fls. 25/45 foi apresentada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto ao referido no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058425 Nr: 50225-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PALLOMA LTDA EEP, NADJA 

MARA PONDÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344101 Nr: 14272-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIZ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO 

SCARANTTI - OAB:11646/O

 Certifico que a Contestação de fls. 101/110, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773267 Nr: 26404-65.2012.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAES ARANTES - 

OAB:15493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

aos valores depositados de fl. 128/131, sob pena de concordância tácita e 

arquivamento dos autos no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51501 Nr: 11861-43.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI SAVICZKI, EURINETE DE JESUS 

SAVICZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANNA KALLY SPREAFICO 

- OAB:9530/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para se manifestar a 

respeito do AR de CITAÇÃO de fl.180/181 bem como de fls 172,175 

devolvida pela ECT pelo motivo "AUSENTE", portanto 04 tentativas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito ensejando extinção e arquivamento nos termos do art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965214 Nr: 7043-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL A SOARES, DANIEL ANTÔNIO 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ante aos documentos de fls 88/90 sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56784 Nr: 2267-10.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR A. F. JUNIOR, MARIO PEREIRA 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de 

cumprimento dos termos do Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora 

pessoalmente quanto a inércia do procurador em promover os atos 

necessários ao devido andamento processual apesar de devidamente 

intimado para realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749927 Nr: 1610-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIA ENY ATAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRASILIA ENY ATAIDE - 

OAB:4863-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a certidão de 

Decurso de Prazo de fls 181 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166970 Nr: 38799-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

requerendo o que de direito, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10607. Desta feita, impulsiono os autos para expedição de documentos a 

fim de intimar a parte autora POR MEIO DE SEU PROCURADOR NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, A FIM DE INFORMAR SE O CRÉDITO DA PARTE 

EXEQUENTE ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE QUITADO, haja vista a 

comprovação nos autos em apenso do pagamento das parcelas, SENDO 

QUE SEU SILÊNCIO no prazo assinalado será entendido como 

concordância tácita ensejando Sentença COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do art.924 II do CPC. È o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726686 Nr: 22508-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA MONTEIRO MOSENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - 

OAB:217.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897228 Nr: 27731-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DA SILVA DURO - 

OAB:131362/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG - 

76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

são tempestivos.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 
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autora para manifestar nos autos quanto ao referido Embargo de 

fls.595/613 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780873 Nr: 34442-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - ITAULEASING S/A, 

DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, JOAO PAULO HADDAD FRANCO 

DALIA - OAB:8694 MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - OAB:1602-MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Nos termo da legislação vigente e do Provimento n.56/2007 da CCJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente manifestar-se acerca 

da petição e documentos de fls. 503/511 juntada pela parte executada, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769335 Nr: 22298-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 288/290 

consubstanciados na quantia de R$ 3.850,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29357 Nr: 779-15.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RICO, LAÍS DE LOURDES BONATO RICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o executado comprovar nos 

autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou 

ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do art.854 §3ª II do NCPC. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159713 Nr: 11522-79.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-4 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264403 Nr: 22388-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FAGUNDES FERREIRA, JUSSARA 

CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:5820-MS

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10585, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821818 Nr: 28006-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443159 Nr: 18918-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL, 

MANOEL GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a devolução da Carta Precatória de fls 

127/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83074 Nr: 9420-55.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. COM. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA, LUCILENE MIRANDOLA FÉLIX, MÁRIO SÉRGIO MIRANDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a certidão de 

Decurso de Prazo de fls 216 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704959 Nr: 39622-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PAIM PIMENTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111577 Nr: 15351-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063096 Nr: 52395-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN SPERANCETE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068474 Nr: 54744-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12.002, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto a alteração da proposta de Honorários periciais de 

fls. 320/322 consubstanciados na quantia de R$ 4.550,00 sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958169 Nr: 4044-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias a 

respeito da contraproposta do perito de fls. 322/323, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773400 Nr: 26552-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA ELIONE DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439149 Nr: 16258-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963501 Nr: 6271-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO S/A FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROBERTO QUEIROZ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112.409, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:150060 SP, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

quanto a Certidão de fls 82, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10608.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS a fim de 

requerer o que de direito, sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 

§1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100018 Nr: 10576-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALBERTO FRANK BARTHUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/PR, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

quanto a Certidão de fls 81, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10607.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS a fim de 

requerer o que de direito, sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 

§1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851745 Nr: 54665-06.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALESIO BLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407198 Nr: 39225-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 75.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856666 Nr: 58954-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXHOEMBER DAMACENO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 90.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena deCONSIDERAR O ACORDO DEVIDAMENTE CUMPRIDO 

ensejando sentença COM JULGAMENTO DO MÉRITO e extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845726 Nr: 49381-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, RICARDO 

NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIEGO LONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 55.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034247 Nr: 38745-21.2015.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 337 de 908



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PEDRO LALUCE GRENGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117695 Nr: 17784-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIZETH BARROS PRUDENCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994118 Nr: 20565-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JULIO DE CHAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 97.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015668 Nr: 30004-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FREITAS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879878 Nr: 16685-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARI A SARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 85.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005808 Nr: 25813-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 

(cinco)dias, comprove nos autos a devida publicação em jornal local de 

ampla circulação, procedo ainda nova intimação do o advogado: Dr. 

Jeferson Alex Salviato OAB/SP 236.655 para que regularize a sua 

representação processual, ante a não localização nos autos de 

substabelecimento ou procuração outorgando-lhe capacidade postulatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832871 Nr: 38429-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALEXANDRE BARROS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113809 Nr: 16271-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSE STIMAMILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a certidão de 

Decurso de Prazo de fls 59 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398366 Nr: 32024-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl.253, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812093 Nr: 18586-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MATHIAS BORGES, TJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a certidão de 

Decurso de Prazo de fls 528 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725997 Nr: 21764-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE DE 

BRITO - OAB:9.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a certidão de 

Decurso de Prazo de fls 322 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834992 Nr: 40211-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINICIO MADEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a certidão de 

Decurso de Prazo de fls 93 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798352 Nr: 4739-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDNEY GAYVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls. 252/256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116768 Nr: 17341-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLJAX BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE 

CARINE REZEPOKA CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

INTIMAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de 

comparecer no endereço indicado por três dias seguidos a mesma sempre 

estava "AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085474 Nr: 4042-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIANI PELEGRINI ASSUNCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017319-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO GUIMARAES 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017319-62.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JULIANE FERNANDA 

DOS SANTOS NASCIMENTO GUIMARAES Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar movida 

por Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda em face de Juliane 

Fernanda dos Santos N. Guimaraes do bem descrito na inicial. Apesar de 

deferida a liminar de busca e apreensão o veículo não foi encontrado. Por 

conseguinte, o Banco autor requereu a execução do contrato de 

alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 778, 783, e 784, inc. V, 

do CPC (ID’s 25441042 e 25441043). É o relatório. Fundamento e Decido. O 

Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre a alienação 

fiduciária, autoriza textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado, a escolha do credor fiduciário a conversão do pedido 

de busca e apreensão em ação executiva (art. 5º). A propósito, 

confira-se: “Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se 

for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da 

ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.” 

Desse modo, uma vez que há previsão legal para a conversão e 

prosseguimento do feito em ação executiva, e observando os princípios 

da economia e celeridade processual. Nesse sentido, transcrevo ementas 

dos seguintes julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 

CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 

911/69 confere ao credor, diante da não localização do bem alienado, a 

possibilidade de requerer a conversão da busca e apreensão em ação de 

execução. 2. Não localizado o bem e presente nos autos o instrumento 

contratual assinado pelo devedor e por duas testemunhas, mostra-se 

viável a conversão em ação executiva, meio através do qual haveria a 

satisfação do crédito. 3. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão n. 567327, 

20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, 

julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” “PROCESSO CIVIL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A conversão da ação de busca 

e apreensão em execução por quantia certa privilegia os princípios da 

celeridade e da economia processual. (TJDFT - Acórdão n. 502178, 

20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, julgado 

em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” Além disso, o contrato (ID 

7991535) está assinado pelo devedor preenchendo os requisitos do artigo 

784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de planilha do débito. 

Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do 

DL 911/69. II – Proceda a Secretaria a inclusão do polo passivo da 

demanda a executada Claudia dos Santos Nascimento, consoante 

informação junto ao ID 7991546 – pág. 02. Após, promova a Secretaria às 

retificações devidas, no tipo da ação, registrando-se as alterações no 

sistema. III – Citem-se as executadas nos endereços indicados junto aos 

ID 791546, para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do Código de Processo Civil. 

Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. IV – 

Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032821-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

DURVAL ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032821-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, DURVAL ALVES DE 

ALMEIDA, MARIA DE LOURDES DELBEM ALMEIDA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Antes de analisar o pedido de arresto dos bens dos 

executados, defiro o pedido constante de ID 23994473. Expeça-se carta 

precatória de caráter itinerante, para a Comarca de Figueiropolis 

D’Oeste/MT e Pontes e Lacerda/MT, nos endereços indicados junto ao ID 

23994473, para cumprimento do mandado de citação dos executados, 

com urgência. II – Intime-se o exequente para efetuar o pagamento das 

custas de distribuição da carta precatória, para seu devido cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002156-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DUARTE BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002156-37.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer (Indenização Integral em Contrato de Seguro) 

c/c Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente 

proposta por Candido Duarte Braga contra Banco Itaú S/A, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Compulsando os autos, observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 
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tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Desse modo, tenho que, em se tratando a relação 

jurídica posta, em face de Banco Itaú S/A, de cobertura de seguro, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, 

por não ser relação bancária, a declaração de incompetência e a 

determinação de redistribuição é medida que se impõe. Não há nos autos 

qualquer discussão quanto às cláusulas do contrato de financiamento 

firmado de ordem financeira/bancária. Neste sentido: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS 

(DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 

nosso) Assim, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo e 

objeto da ação, que se visa constituir, devendo estes autos ser remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

ao Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 

21 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004299-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BENTO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004299-33.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por 

Clarice Bento Prado em face de Banco BMG S/A, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo o requerente 

tão somente a anulação de negócio jurídico aduzindo não ter firmado os 

contratos com o requerido, não havendo quaisquer discussões acerca 

dos contratos firmados, de natureza bancária/financeira. Neste sentido 

temos os julgados de conflitos negativos de competência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E 

COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial 

aprovou a Resolução 004/2008/CM, que atribuiu a competência e 

denominação às Varas Especializadas de Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. 2 - No 

caso concreto, conquanto a empresa seja administradora de Club Mais 

cartão de crédito, o fato é que a transação questionada na Ação de 

Reparação de Danos n. 1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza 

bancária, e sim eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a 

competência do Juízo Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. 

Desª. Clarice Claudino da Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 
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CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 21 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010778-76.2018.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade 

Administrativa c/c pedido de Ressarcimento ao Erário, danos morais e 

liminar de indisponibilidade de bens, ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face de Silval da Cunha Barbosa, Silvio Cezar 

Correa Araújo, Valdisio Juliano Viriato, Maurício Souza Guimarães e Carlos 

Antônio Azambuja. A pretensão deduzida é a aplicação aos requeridos 

das sanções previstas no artigo 12, e incisos, da Lei 8.429/92, pela 

prática dos atos de improbidade tipificados no artigo 9º, I e X; artigo 10, 

incisos I, VIII e; artigo 11, incisos I e II, todos da mencionada lei, bem como 

a reparação do dano causado ao erário no importe de R$5.400,000,00 

(cinco milhões e quatrocentos mil reais), e a indenização em danos morais 

coletivos. Instruiu a inicial com cópia do Inquérito Civil SIMP nº. 

009933-001/2017. Incialmente foi determinada a emenda da inicial (id. 

12888976), o que foi atendido na petição juntada no id. 12922336. A 

liminar foi deferida, conforme decisão constante no id. 13044410, sendo 

decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos. O Ministério Público 

juntou documentos no id. 13086548 a 13086644. Foram notificados 

pessoalmente os requeridos: Silval da Cunha Barbosa e Pedro Jamil Nadaf 

(id. 13221603); Maurício Souza Guimarães e Silvio Cézar Corrêa Araújo 

(id. 13474264); Valdisio Juliano Viriato (id. 16238447); Carlos Antônio de 

Azambuja (id. 15197624). O requerido Silval da Cunha Barbosa, por 

intermédio de seu advogado, apresentou defesa preliminar (id. 13452907), 

afirmando que os fatos noticiados na inicial foram abrangidos pelo acordo 

de colaboração premiada (Termos de Declaração nº. 22 – da Procuradoria 

Geral da República), cujo sigilo foi levantado pelo Ministro Luiz Fux, do 

Supremo Tribunal Federal. Asseverou que, assim como ocorreu na ação 

penal correlata, manterá sua postura colaborativa, ratificando os 

depoimentos que prestou em sua colaboração perante a Procuradoria 

Geral da República. Salientou que esta ação deve ser recebida apenas 

nos seus efeitos declaratórios, sem condenação, ao final, de qualquer 

reparação de danos, uma vez que no seu acordo de colaboração, já 

pactuou, junto à PGR, a devolução de todos os danos que causou ao 

erário, sendo que vem cumprindo fielmente o acordo. Requereu, ao final, 

que sejam estendidos os efeitos do acordo de colaboração premiada, para 

a seara cível administrativa, juntando todos os termos de declaração como 

prova emprestada. Requereu, também, a revogação da liminar de 

indisponibilidade de bens, em razão do acordo de colaboração 

formalizado. O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria 

Geral manifestou informando não ter interesse em integrar a lide como 

litisconsorte ativo (id. 13843443). O requerido Maurício Souza Guimarães, 

devidamente representando por seu advogado, apresentou defesa 

preliminar (id. 13894214). Em resumo afirmou que é técnico de carreira do 

Estado, com mais de trinta e três (33) anos de serviço público, sendo que 

neste período assumiu diversos cargos em governos diferentes, não 

participou da organização criminosa, conforme relata a inicial, sendo que 

jamais teve com os delatores qualquer grau de amizade, ou 

relacionamento próximo. Afirmou que sempre se colocou à disposição das 

autoridades, para prestar quaisquer tipos de esclarecimentos sobre sua 

atuação frente à Secopa e, quando saiu emitiu documentos a todos os 

órgãos de fiscalização, contendo informações de sua atuação e se 

colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Asseverou que 

não praticou nenhum dos atos que lhe foram atribuídos, não agiu com dolo, 

ou má-fé e jamais participou de qualquer tratativa que resultasse em 

pagamento indevido de vantagem ao então deputado Carlos Antônio 

Azambuja. Pleiteou, ao final, pela rejeição da presente ação, em razão da 

ausência de correlação entre os fatos narrados na inicial com as 

evidências apresentadas, que demonstram a inexistência de atos de 

improbidade, devendo o “feito” ser extinto com o desbloqueio de seus 

bens. Com a manifestação juntou documentos no id. 13894214 a 

13894313. No id. 14063533 o requerido Pedro Jamil Nadaf, por seu 

patrono, apresentou defesa prévia, declarando que sua condição 

processual é de colaborador, visto que firmou Colaboração Premiada junto 

ao Ministério Público Federal e as informações e provas que entregou em 

relação aos líderes e partícipes destinatários do valor desviado tiveram 

peso ímpar para a instauração do processo. Desse modo, na condição de 

colaborador, assevera que não poderá sofrer as sanções previstas na 

Lei 8.429/92, pois já restituiu ao erário o importe de R$ 17.520.469,30 

(dezessete milhões quinhentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta nove 
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reais e trinta centavos). Requereu, ao final, que sejam aplicados apenas 

os efeitos declaratórios da condenação, conforme estabelecido na 

colaboração premiada, bem como seja revogada a indisponibilidade de 

seus bens. O requerido Carlos de Azambuja apresentou manifestação 

preliminar (id. 15761332), alegando a inépcia da petição inicial, pois 

requerente não delimitou a causa de pedir e não há nenhuma prova que 

sustente a pretensão de restituição de toda a quantia supostamente 

recebida, ao contrário, fez apenas alegações genéricas. Alegou, ainda, a 

ausência de justa causa, dada a falta de lastro probatório mínimo, pois 

nada justifica a tramitação da presente demanda que busca o 

ressarcimento ao erário de quantia tão expressiva, sem que haja mínimos 

indícios do dano supostamente causado, de modo que a ação é 

manifestamente improcedente. No mérito afirmou que os fatos descritos na 

inicial não são suficientes para demonstrar ou comprovar a existência de 

dolo, culpa ou conduta ímproba que o requerido tenha praticado, sendo 

estes requisitos indispensáveis para a configuração do ato de 

improbidade e, não havendo provas dessa conduta, deve a ação ser 

rejeitada conforme previsão constante no art. 17, § 8º da Lei nº. 8.429/92. 

Afirmou que não há previsão legal para o pedido de condenação de dano 

moral coletivo em ação civil pública por ato de improbidade, pois a lei 

específica não prevê este tipo de sanção. Requereu a produção de todos 

os meios de prova admitidos, em especial, prova documental, depoimento 

pessoal das partes, oitiva de testemunhas e periciais, se necessário. O 

requerido Valdísio Juliano Viriato informou a interposição de Agravo de 

Instrumento nº1013129-48.2018.8.11.0000 (id. 16392999) e juntou 

documentos no id. 16392572 a 16392587. O Agravo de Instrumento teve a 

liminar concedida, conforme decisão constante no id. 18124520, 

determinando o desbloqueio de bens do requerido Valdísio Juliano Viriato. 

No id. 18179346 foi certificada a notificação pessoal e a apresentação de 

defesa preliminar pelos requeridos. O representante ministerial apresentou 

impugnação às defesas preliminares (id. 19573993), requerendo, 

inicialmente, a decretação da revelia dos requeridos Sílvio Cezar Correa 

Araújo, Silval da Cunha Barbosa e Valdisio Juliano Viriato, por não terem 

apresentado defesa no prazo legal. Rebateu as preliminares suscitadas 

pelos requeridos quanto a inépcia da inicial; ausência de justa causa; 

inadequação da via para a condenação por dano moral coletivo. Afirmou 

que não foi comprovado que a delação premiada que teria sido realizada 

pelo requerido Pedro Nadaf foi devidamente homologada e, ao que tudo 

indica, não estende seus efeitos na esfera civil de responsabilização, 

portanto, o único efeito a ser considerado nesta ação se restringe ao 

ressarcimento do dano. Asseverou que os requeridos não apresentaram 

fatos e provas idôneos para afastar os termos da exordial, bem como os 

indícios e provas colhidas no inquérito civil que instrui a ação, devendo 

esta ser recebida e processada, em seus ulteriores termos. O requerido 

Valdisio Juliano Viriato apresentou defesa prévia (id. 16393002), 

declarando que dois dias antes do ajuizamento da presente ação, 

formulou na ação penal nº. 23383-44.2013.811.0042 acordo de 

colaboração premiada, sendo este homologado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Declarou que no referido acordo especificamente 

na cláusula 6ª, restou acordado que se houvesse ajuizamento de ação de 

improbidade administrativa, o representante ministerial apenas formularia 

pedido declaratório em relação ao requerido, sem a imposição de sanções 

previstas no artigo 12 da Lei Federal nº. 8.249/1992, bem como lhe eximiria 

do pagamento de indenização por danos morais coletivos. Afirmou que 

confessou a autoria dos atos ímprobos bem como atribuiu a terceiros a 

participação na prática daqueles atos, colaborando assim, efetivamente e 

voluntariamente, com a investigação dos fatos, bem como vem 

ressarcindo o erário, mediante parcelamento, a importância de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Finalizou explicando que 

diante da possibilidade de redimensionamento objetivo da demanda, e que 

o acordo de colaboração premiada também abarca as repercussões do 

campo da improbidade administrativa, a ação deve tramitar em seu 

desfavor, tão somente para o reconhecimento da existência da relação 

jurídica decorrente da subsunção de suas condutas, afastando-se, o 

interesse de agir em relação à condenação com fulcro no artigo 12 da Lei 

8.429/92, bem como o pagamento de indenização por danos morais 

coletivos. Juntou documentos no id. 20104166 a 20104169. A terceira 

interessada Gracielle Fernandes da Silva, por seu patrono, requereu a 

habilitação para acesso aos autos, uma vez que teve seu patrimônio 

alcançado pela decisão de indisponibilidade proferida nesta ação (id. 

24461509). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Trata-se de 

Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa c/c pedido de 

Ressarcimento ao Erário, danos morais e liminar de indisponibilidade de 

bens, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face 

de Silval da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araújo, Valdisio Juliano 

Viriato, Maurício Souza Guimarães, e Carlos Antônio Azambuja. 

Analisando detidamente os autos, verifico que ao contrario do que consta 

na certidão id. 18179346, o requerido Silval Barbosa foi notificado e 

apresentou defesa tempestiva. O requerido Silvio Cezar Correa Araújo (id. 

13474264) apesar de notificado pessoalmente, não apresentou defesa. Já 

o requerido Valdisio Viriato foi notificado e apresentou defesa preliminar 

intempestiva, uma vez que a carta precatória expedida para a notificação 

foi juntada aos autos em 30/10/2018 (id. 16238447) e a defesa somente 

foi apresentada em 14/05/2019 (id. 16393002) e, por se tratar de 

processo eletrônico, não há contagem em dobro dos prazos processuais 

(arts. 231, I, c/c art. 224 e 229, §2º, CPC). Não obstante a falta de 

apresentação da defesa preliminar ou a sua apresentação intempestiva, 

neste momento processual de defesa preliminar, não se aplica a revelia, 

pois esta deve ser verificada em momento posterior, se não for oferecida, 

tempestivamente, a contestação. Desta forma, deixo de acolher o pedido 

ministerial para decretação da revelia dos requeridos. Passo a análise das 

defesas tempestivas. O requerido Carlos Antônio Azambuja arguiu 

preliminar de inépcia da inicial, pois o requerente teria ultrapassado os 

limites da própria narrativa e ampliado os fatos, para buscar o 

ressarcimento de suposto dano sem demonstrar que todo o montante 

teria, de fato, sido recebido. No caso, a preliminar não deve ser acolhida, 

pois a petição inicial atende, suficientemente, os requisitos legais e não 

apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 330, §1º, do CPC. A 

inépcia, conforme ensinamentos de Fredie Didier Jr. “(...) gira em torno de 

defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido, são defeitos que não 

apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa”. (in: 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e 

processo de conhecimento. Salvador. Editora Juspodivm, 2016). 

Verifica-se que a petição inicial foi elaborada de forma apropriada. Os 

fatos e as condutas dos requeridos foram suficientemente descritas, em 

sua integralidade e de forma pormenorizada, sendo o bastantim, smo 

diploma processual.mo diploma processual.rt.rada ampla defesa.as 

unidades da FEderaçais que possibilite o amplo exee para que fossem 

apresentadas as defesas preliminares. Da defesa preliminar, verifica-se 

que o requerido não teve dificuldade em exercer, de forma ampla, a 

defesa e o contraditório, inclusive, trouxeram esclarecimentos sobre como 

os fatos teriam ocorrido, adentrando, inclusive, ao mérito da ação. Desta 

forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Também não merece ser 

acolhida a preliminar de falta de justa causa em razão da inexistência de 

provas das alegações contidas na inicial, pois há indícios suficientes da 

prática de ato de improbidade administrativa. Neste ponto, ressalta-se que 

falta de justa causa decorreria de não haver, neste momento processual, 

provas que o requerido tivesse participado do ajuste para o pagamento de 

propina e recebido a vantagem pecuniária indevida no montante indicado. 

Entretanto, a conduta atribuída ao requerido é a de ter recebido vantagem 

pecuniária indevida, proveniente de desvio de recursos públicos e não de 

ter participado de qualquer tratativa para o desvio desses recursos. Há 

nos autos imagens gravadas pelo requerido Silvio Correa que registram o 

momento que o requerido recebeu o montante em dinheiro, que seria a sua 

parte no esquema de propina mensal. Aliado ao registro visual do evento - 

entrega do dinheiro ao requerido - a forma como foi operado o desvio de 

recursos públicos e o pagamento de propina foi exposta em detalhes 

pelos co-requeridos em colaboração premiada, de forma que, ao contrario 

do que sustenta o requerido, há indícios mínimos, mas suficientes para a 

propositura desta ação, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ausência 

de justa causa. Os demais argumentos sustentados pelos requeridos, 

notadamente em relação à negativa da prática ímproba e ausência de dolo, 

estão intrinsecamente atrelados ao mérito e necessitam da devida 

instrução processual para a sua análise. Os requeridos Silval da Cunha 

Barbosa e Pedro Jamil Nadaf pleiteiam pela não aplicação das sanções de 

improbidade em face da colaboração premiada. O instituto da colaboração 

premiada foi uma forma prevista pelo legislador para que o delator 

arrependido e réus colaboradores se sintam encorajados a depor contra a 

organização criminosa, possibilitando seu desbaratamento. A eficácia das 

informações prestadas pelos colaboradores, no caso concreto, somente 

poderá ser analisada na fase da sentença e, consequentemente, aplicar 

ou não os benefícios pactuados. Neste ponto, ressalta-se que não há 

autorização legal para se admitir a colaboração premiada na ação de 

improbidade, bem como o art. 17, §1º, da Lei n.º 8.429/92 veda, 
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expressamente, a realização de acordo, transação ou conciliação na ação 

que regulamenta. Não há também, na jurisprudência, entendimento 

dominante acerca da possibilidade dos benefícios da colaboração 

premiada, estabelecida na esfera penal, produzir efeitos no âmbito da 

apuração da prática de ato de improbidade administrativa. A questão, 

porém, está sob análise do Supremo Tribunal Federal em repercussão 

geral no AG-RE 1.175.650: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE 

COLABORAÇÃO PREMIADA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE E VALIDADE 

EM ÂMBITO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela 

especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da constituição, a questão 

acerca da utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público 

em face do princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), da imprescritibilidade do 

ressarcimento ao erário (CF, art. 37, §§ 4º e 5º) e da legitimidade 

concorrente para a propositura da ação (CF, art. 129, §1º). 2. 

Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 

CPC.” (STF; AG-RE-RepGer 1.175.650; Tribunal Pleno; Rel. Min. Alexandre 

de Moraes; DJE 07/05/2019). Assim, considerando que apenas ao final 

desta ação será possível reconhecer ou não, no âmbito da improbidade 

administrativa, a eficácia do acordo firmado entre os requeridos 

colaboradores e o Ministério Público, não há falar-se em recebimento da 

petição inicial com efeitos meramente declaratórios como pleiteado (art. 4º, 

§11, da lei anticorrupção). Para o recebimento da inicial, cabe somente a 

análise de indícios de autoria e materialidade da prática das condutas 

narradas na inicial, vigorando o princípio in dubio pro societate, o que se 

depreende da leitura do §8º, do art. 17, da Lei nº 8.0429/1992, in verbis: 

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias 

d a  e f e t i v a ç ã o  d a  m e d i d a  c a u t e l a r . 

..................................................................................... § 8° Recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 

rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita." José dos Santos 

Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 26ª edição revista, 

ampliada e atualizada até 31.12.2012. Editora Altas: São Paulo, 2013, p. 

1105), assim leciona: “(...) Como regra, o juiz deve receber a petição 

inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos 

tipos da Lei nº. 8.429/1992 e que haja indícios que fundamentem a prática 

do ato de improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder 

à fase instrutória.” Os fatos apresentados nesta ação se encontram 

satisfatoriamente documentados, em princípio, até porque foram objeto de 

apuração criminal e cível, mediante inquéritos. A Lei de Improbidade 

Administrativa estabelece que, após apresentação da defesa prévia, o 

Juiz proferirá decisão fundamentada de recebimento ou rejeição da Ação 

de Improbidade (art. 17, Lei 8.429/92). Ressalte-se que a rejeição apenas 

ocorrerá se o Juízo estiver convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

Nos termos do art. 17, §§ 7º e 8º, da Lei n. 8.429/92, a defesa preliminar é 

o momento oportuno para que o requerido indique elementos que afastem 

de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da 

ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nestes casos poderá 

o juiz rejeitar a petição inicial. Em se tratando de recebimento da inicial, 

descabe ao Magistrado analisar profundamente questões relativas ao 

mérito da ação civil pública, devendo ater-se a indícios de materialidade e 

autoria dos atos de improbidade debatidos que, no caso, estão 

efetivamente presentes. O Superior Tribunal de Justiça tem se 

posicionado, de forma reiterada, no sentido de que a existência de meros 

indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa é suficiente 

para o recebimento da petição inicial, uma vez que na fase inicial prevista 

no art. 17, §§7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/1992, deverá prevalecer o 

princípio “in dubio pro societate”, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público. Vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO 

LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. (...) 3. Nos termos 

do art. 17, §8º, da Lei 8.429/1992, a Ação de Improbidade Administrativa 

só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da 

prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da 

ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro 

societate. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.596.890/PA, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no 

AREsp 1.220.029/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

DJe 28/8/2018; AgInt no REsp 1.606.709/RJ, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018. 4. Na fase 

inicial de delibação da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, a 

existência de indícios razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar 

os fatos narrados como ato de improbidade já justificam a continuidade da 

fase de instrução e julgamento do processo. 5. O indeferimento da petição 

inicial nessas situações significa desconsiderar a importante atividade 

investigatória de instituições essenciais ao Estado brasileiro, que tanto 

contribuem para o combate à corrupção, à improbidade na Administração 

Pública e à malversação do dinheiro público. 6 Deve-se privilegiar, em 

casos como o ora analisado, a defesa do interesse público quanto ao 

esclarecimento dos fatos relacionados à atuação dos servidores e 

gestores públicos. 7. A propósito da aplicação do princípio in dubio pro 

societate nas Ações de Improbidade Administrativa (mutatis mutandis): 

REsp 1.567.026/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 

27/8/2018; AgInt no AREsp 986.617/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AgRg no REsp 1.495.755/PE, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; REsp 1.333.744/RJ, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/10/2017; AgInt 

no AREsp 1.146.426/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

25/5/2018. 8. Em relação à primeira conduta, pela simples leitura do 

Acórdão recorrido, nota-se que se enquadra, em tese, no disposto no art. 

9º, XI e XII, da LIA. Quanto à segunda, o STJ já decidiu que somente após 

a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, 

ou não, de enriquecimento ilícito, eventual dano ou prejuízo a ser reparado 

e a delimitação do respectivo montante, efetiva lesão a princípios da 

Administração Pública e configuração de elemento subjetivo apto a 

caracterizar o noticiado ato ímprobo. Precedentes: EDcl no REsp 

1.387.259/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, DJe 

de 23/04/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014. 9. A improcedência das 

imputações de improbidade administrativa, com reconhecimento de 

ausência do elemento subjetivo, em juízo de admissibilidade da acusação, 

constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, 

devendo-se prosseguir na demanda, de modo a viabilizar a produção 

probatória, necessária ao convencimento do julgador. Com efeito, "a 

conclusão acerca da existência ou não de dolo na conduta deve decorrer 

das provas produzidas ao longo da marcha processual, sob pena de 

esvaziar o direito constitucional de ação, bem como de não observar o 

princípio do in dubio pro societate" (STJ, AgRg no REsp 1.296.116/RN, Rel. 

Ministro Olindo Menezes (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª 

Região), Primeira Turma, DJe de 2/12/2015). 10. Recurso Especial 

provido.” (REsp 1773034/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018). A via processual 

escolhida é adequada e é possível extrair da inicial e dos documentos que 

a acompanham indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 

Consta dos autos Termos de Declarações prestadas por Pedro Jamil 

Nadaf perante o Ministério Público Federal em Mato Grosso; Termo de 

Declarações prestadas por Silval da Cunha Barbosa perante o MPF/MT 

(GAB/PGR fls. 00031 id. 12861576), os quais apontam para a existência 

de uma organização liderada, à época pelo requerido Silval da Cunha 

Barbosa que, em tese, pagou propinas a deputados estaduais da 

legislatura à época dos fatos para garantir apoio da Assembleia 

Legislativa Estadual na aprovação de propostas legislativas pelo então 

governador. As condutas foram suficientemente descritas na exordial e 

os elementos fornecidos nas defesas preliminares não foram suficientes 

para formar o convencimento acerca da inexistência de ato de 

improbidade ou improcedência da ação. A instrução processual será 

momento adequado para a comprovação e posterior análise acerca da 

existência e autoria ou não, dos atos de improbidade administrativa 

atribuídos aos requeridos. Diante do exposto, ausentes as hipóteses de 

rejeição da inicial (Art. 17, §8º, da Lei nº 8.429/1992), recebo a petição 

inicial em todos os seus termos e para todos os efeitos legais e indefiro os 

pedidos dos requeridos Silval Barbosa e Pedro Nadaf quanto a revogação 

da indisponibilidade de seus bens. Citem-se os requeridos para, querendo 

e no prazo legal, apresentarem contestação. O Estado de Mato Grosso 

informou no id.1384344 que não tem interesse em compor a lide como 

litisconsorte ativo, assim, desnecessária sua intimação. Após, intime-se o 

representante do Ministério Público. Defiro a habilitação do patrono de 
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Gracielle Fernandes da Silva, pois restou suficientemente demonstrado o 

seu interesse como terceira que sofreu os efeitos da decisão liminar 

concedida nesta ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 

2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002206-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1002206-63.2020.8.11.0041 REQUERENTE: JEAN CARLOS 

PALMA DE ARRUDA FERREIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. E 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Jean Carlos Palma de Arruda Ferreira em face do 

IUNI Educacional S.a mantenedora da Universidade de Cuiabá- UNIC 

Pantanal. Com a petição inicial, foram juntados diversos documentos e os 

autos vieram automaticamente conclusos para análise. É o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição 

inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato de que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo se redistribuídos posteriormente, os feitos 

incorretamente distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em 

razão da ausência de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente 

para conhecer, processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante 

dos fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de 

mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de Janeiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 58973 Nr: 4880-03.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Matogros. de Pesquisa, Assistência e 

Extensão Rural, Antônio Jesuíno de Oliveira, VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4914/MT, ENY RIBEIRO SOARES - OAB:1281, HUMBERTO 

AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000/MT, MANOEL ARCANJO 

DAMA FILHO - OAB:4482, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

 O requerido Antonio Jesuino de Oliveira, às fls. 1.168/1.174, por sua 

patrona, requereu a extinção do cumprimento de sentença, alegando, em 

síntese, que inexiste título executivo formado nos autos, pois o acórdão é 

nulo.

 As questões arguidas pela defesa do requerido se referem a nulidade de 

intimações feitas em segundo grau de jurisdição e não por este Juízo.

 Verifiquei, ainda, que o ilustre relator do recurso determinou, à fl. 1.159, 

que fosse certificado o trânsito em julgado, sendo que desta decisão, a 

patrona do requerido, Dra. Dinara de Arruda Oliveira, foi regularmente 

intimada por meio de publicação no DJE n.º 10527, p. 82. Entretanto, a 

certidão de trânsito em julgado não foi lavrada e os autos foram 

devolvidos a este Juízo (fl. 1.167).

 Desta forma, procedam-se as anotações necessárias e retornem os 

autos à secretaria da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para as 

providências pertinentes quanto ao cumprimento das determinações 

proferidas pelo i. relator.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1376010 Nr: 3339-94.2019.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTINA LEITE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252

 Vistos etc.

Os patronos constituídos pela requerida Valtina Leite de Azevedo 

informaram, à fl. 19, a renúncia ao mandato.

O artigo 112 do CPC dispõe que:

“Art. 112 – O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.”

No caso, verifica-se que os advogados constituídos não comprovaram 

que realizaram a notificação da requerida, logo, a renúncia não produz 

qualquer efeito jurídico.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE COBRANÇA. RENUNCIA DE MANDATO. A RENÚNCIA NÃO PRODUZ 
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EFEITOS JURÍDICOS ENQUANTO NÃO HOUVER CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO 

MANDATÁRIO, CUJA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS INCUMBE AO 

PROCURADOR CONSTITUÍDO. INEXISTINDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO 

MANDATÁRIO, IMPÕE-SE AO ADVOGADO DENUNCIANTE O 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Agravo de Instrumento Nº 70073033706, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 17/05/2017).

Assim, intimem-se os advogados a comprovarem no prazo de dez (10) 

dias, que notificaram a requerida da renuncia do mandato.

Solicite-se a devolução da carta precatória de fl. 15, devidamente 

cumprida, ou informações sobre o seu cumprimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 829698 Nr: 35466-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTINA LEITE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 

DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 Vistos etc.

Os patronos constituídos pela requerida Valtina Leite de Azevedo 

informaram, à fl. 678, a renúncia ao mandato.

O artigo 112 do CPC dispõe que:

“Art. 112 – O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.”

No caso, verifica-se que os advogados constituídos não comprovaram 

que realizaram a notificação da requerida, logo, a renúncia não produz 

qualquer efeito jurídico.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE COBRANÇA. RENUNCIA DE MANDATO. A RENÚNCIA NÃO PRODUZ 

EFEITOS JURÍDICOS ENQUANTO NÃO HOUVER CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO 

MANDATÁRIO, CUJA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS INCUMBE AO 

PROCURADOR CONSTITUÍDO. INEXISTINDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO 

MANDATÁRIO, IMPÕE-SE AO ADVOGADO DENUNCIANTE O 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Agravo de Instrumento Nº 70073033706, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 17/05/2017).

Assim, intimem-se os advogados a comprovarem no prazo de dez (10) 

dias, que notificaram a requerida da renuncia do mandato.

Comprovada a notificação da renúncia excluam-se os nomes dos 

advogados renunciantes do sistema Apolo, e intime-se a requerida, por 

carta registrada a regularizar a representação processual, constituindo 

novo patrono, no prazo de dez (10) dias.

O representante Ministerial informou, à fl. 677, que agravou da decisão de 

fls. 675/676, requerendo o reparo desta, todavia não trouxe para os autos 

cópia da interposição do Agravo.

Nesta data em consulta ao site do TJ/MT verifiquei que o Agravo de 

Instrumento nº. 1013299-83.2019.8.11.0000, teve o pedido liminar 

indeferido.

Assim, mantenho a decisão de fls. 675/676 por seus próprios meios e 

fundamentos.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 42411 Nr: 662-92.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, ADA MARCELINA DE FRANÇA E 

OUTROS, JULIO STRUBING MULHER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL RESENDE RODRIGUES - 

OAB:3183/MT, SEM NOME - OAB:PROMOTOR - 22ª

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS ANTONIO 

PERLIN (Procurador do Estado) - OAB:17.040, DORLY MARIA COSTA 

DALTRO - OAB:4.108/MT, DR. MANOEL LITO DA SILVA DALTRO - 

OAB:2208, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 “ (...) Trata-se de cumprimento de sentença, onde o requerente, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, busca o cumprimento da sentença fls. 

3.603/3.620 confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça às fls. 

3.692/3.698, referente à obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso 

onde foi decretado a nulidade dos contratos de trabalho dos servidores 

admitidos sem concurso público no período de 01/01/1995 a março de 199, 

bem como impôs a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de 

efetuar contratações de servidores, sem prévio concurso público, para 

ocuparem cargos na Secretaria de Estado de Saúde, ressalvadas as 

hipóteses legais.Pela análise dos autos constata-se que o cumprimento de 

sentença alcançou seu objetivo, pois o requerido comprovou a situação 

regular dos servidores contratados por regime estatuário.O artigo 924, 

inciso II, do CPC, que trata das hipóteses de extinção do processo 

executivo, também aplicáveis ao processo em fase de cumprimento de 

sentença, por sua vez, dispõe que: “Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita.” Diante do exposto, estando cumprida a obrigação 

e considerando a manifestação ministerial, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1014006-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(REU)

CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT13320/O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1014006-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, CRISTIANE MARIA MESQUITA 

PAES DE BARROS. Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública Declaratória 

de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de Tutela Provisória de 

Urgencia, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 

face de Estado de Mato Grosso; Intermat – Instituto de Terras de Mato 

Grosso e Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros, objetivando que seja 

declarada a nulidade do título definitivo de propriedade nº. 01153-5TD, 

referente à área de terras denominadas “Sitio Toca do Tatu”, situada no 

Município de Santo Antônio do Leverger/MT, com 40.1543 hectares, 

registrada em nome da requerida Cristiane, sob a matrícula nº. 65.538, fl. 

01, Livro 02, do Registro Geral do 5º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá – MT. Em síntese, alega que foi instaurado o Inquérito 

Civil SIMP nº. 000911-001/2010, para apurar a existência de 

irregularidades na concessão de áreas, pelo INTERMAT, destinada à 
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reforma agrária, notadamente, no Projeto de Assentamento “Vale do São 

Vicente – Córrego do Ouro”. Relatou que durante as investigações, foi 

constatado que dos setenta e um (71) lotes repassados a pequenos 

trabalhadores rurais, seis (06) compõem a Fazenda “Toca do Tatu”, de 

propriedade do Sr. Antero Paes de Barros, cônjuge da requerida Cristiane 

e, foram adquiridos de pequenos trabalhadores rurais. Ressaltou que 

expediu recomendação ao requerido INTERMAT, para que o proprietário da 

área fosse notificado a regularizá-la, oportunidade em que o INTERMAT 

encaminhou cópia do título definitivo nº. 01153-5TD, por meio do qual 

outorgou à requerida Cristiane, a área de terras denominada “Sitio Toca do 

Tatu”, com 40,1543 ha, localizada no Município de Santo Antônio do 

Leverger/MT. Relatou que a requerida Cristiane, no ano de 2010, requereu 

ao INTERMAT a legitimação da posse da área denominada “Sítio do Tatu”, 

situada no município de Santo Antônio do Leverger, ao argumento e 

justificativa que estaria exercendo a posse desde o ano de 1998. Afirmou 

que o processo de legitimação de posse está eivado de vícios insanáveis, 

pois a requerida não possuía os requisitos para a obtenção do referido 

título de propriedade, na forma do Decreto Estadual nº. 1.260/1978, das 

normas internas do INTERMAT e da Lei Federal nº. 4.504/1964, o que 

restou evidenciado pelo relatório de vistoria realizado para identificar a 

ocupação da área e demais documentos juntados no processo. Dentre as 

irregularidades verificadas, tem-se que a requerida Cristiane não mantinha 

moradia habitual na área, tampouco cultura efetiva com o seu trabalho e 

de sua família, pois nos documentos referentes ao pedido junto ao 

INTERMAT, declarou residir nesta Capital, onde, inclusive, mantém a sua 

residência até os dias atuais. Constatou-se, também, que a requerida 

Cristiane, à época em que requereu a legitimação da posse, era 

proprietária de outras áreas de terras rurais e imóveis urbanos, 

contrariando outro requisito da Norma de Serviço nº. 001/2002, do 

INTERMAT. Ressaltou que as graves e insanáveis irregularidades do 

processo de legitimação de posse e do evidente prejuízo ao Estado de 

Mato Grosso, decorrente da concessão do título definitivo de propriedade 

à requerida Cristiane, de área de terra que deveria ter a destinação 

prevista no Projeto de Assentamento “Vale do São Vicente – Córrego do 

Ouro”, ou por meio de processo de licitação, são suficientes para 

configurar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, 

para reconhecimento da nulidade do título e a imediata desocupação da 

área objeto desta ação, sob pena de multa diária, em desfavor da 

requerida Cristiane. Com a inicial, juntou cópia do Inquérito Civil SIMP nº. 

000911-001/2010 e demais documentos (id. 13331677 a 13333144). Pela 

decisão constante no id. 13484605, o pedido liminar foi indeferido, todavia, 

com o intuito de resguardar terceiros, foi determinada a anotação 

referente a existência desta ação à margem da matrícula imobiliária da 

área de terras, objeto da lide. Os requeridos foram citados pessoalmente, 

conforme id. 13957608 e id. 14103682. O requerido Instituto de Terras de 

Mato Grosso (INTERMAT) apresentou contestação no id. 14252042, 

arguindo preliminar de prescrição/decadência, com fulcro na Lei n.º 

9.784/1999 e Lei n.º 9.473/2010, que estabelecem normas básicas sobre 

o processo administrativo no âmbito da Administração Federal e Estadual 

direta e indireta, notadamente o prazo de cinco (05) anos, para a 

Administração anular ou invalidar atos administrativos, prazo este fixado 

visando, em especial, à proteção dos direitos administrados e ao melhor 

cumprimento dos fins da Administração. Assim, requereu o 

reconhecimento da decadência, para controle do ato administrativo. No 

mérito, declarou que a “atividade administrativa pública pode realmente 

produzir atos eivados de vícios, eis que é resultante do trabalho humano 

e, como tal, suscetível de erros ou falhas involuntárias” (sic). Afirmou que, 

após a análise do processo administrativo nº. 854096/2010, referente ao 

pedido de Legitimação de Posse, que subsidiou a outorga do Título 

Definitivo nº. 01153/STD verificou que o mesmo contém vícios que dão 

parcial razão aos pedidos iniciais, pois foi constatado o não 

preenchimento de todos os requisitos legais. Não obstante, afirmou que 

não é possível a imissão de posse ao Estado de Mato Grosso, uma vez 

que o processo de legitimação de posse deveria ser convertido para 

regularização de ocupação, o que, ao final, subsidiaria a outorga do Título 

Definitivo, caso a área não esteja nos limites do Projeto de Assentamento. 

Ressaltou que não é possível afirmar que a área de terras objeto da lide 

se materializa nos limites de assentamento, por ausência de dados 

técnicos, que possa verificar a sua exata localização. Ao final, requereu o 

acolhimento da prejudicial suscitada e, no mérito, que sejam julgados 

improcedentes os pedidos da inicial. A requerida Cristiane Maria Mesquita 

Paes de Barros, por intermédio de seu advogado, apresentou contestação 

no id. 14331252, arguindo a preliminar de prescrição, asseverando que 

nos termos do artigo 21 da Lei nº. 4.717/1965, o prazo para a propositura 

de ação é de cinco (05) anos. Como o título questionado foi expedido em 

28/02/2011, a ação deveria ter sido proposta em 28/02/2016, entretanto, a 

distribuição ocorreu apenas em 22/05/2018, portanto, encontra-se 

prescrito o direito do requerente. Alegou que, por em razão da natureza 

da ação, que versa sobre direito real, deve ser chamado para compor a 

lide como litisconsorte o Sr. Antero Paes de Barros Neto, por ser esposo 

da requerida. Afirmou que não foi oportunizado à requerida o direito de 

defesa no procedimento administrativo junto ao INTERMAT e, no inquérito 

civil, salientando a sua nulidade. Ressaltou ainda, que o Sr. Hermes 

Gomes de Abreu, também deve ser chamado para compor a lide como 

litisconsorte, uma vez que foi este quem lhe vendeu a propriedade e, caso 

ocorra eventual acolhimento da pretensão, terá a requerida o direito a uma 

ação regressiva, em desfavor do antigo proprietário da área. A requerida 

também asseverou que a área de terras objeto desta ação esta em 

sobreposição a outra área que é de sua propriedade, em extensão 

equivalente a 28,9214ha, conforme pericia recentemente realizada. A 

requerida ressalta, ainda, “que a área de terras que Antero Paes de 

Barros Neto e sua esposa tem posse e propriedade, logo, a pretensão do 

MP representa um vazio, pois o INTERMAT expediu o titulo equivocado, 

sem ter o cuidado em relação à topografia”. (sic). Concluiu, postulando 

pelo reconhecimento da preliminar de prescrição e, de forma alternativa, 

pela citação de Antero Paes de barros, cônjuge da requerida, por se tratar 

de relação de direito real, bem como seja reconhecido e declarado, ao 

final, que a requerida e seu esposo são possuidores de boa-fé, com 

direito a retenção por benfeitorias. Requereu, também, a improcedencia da 

ação (sic). Com a contestação, juntou os documentos constantes no id. 

14331262 a 14331322. O Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu 

procurador, com base no principio da economia processual, reiterou a 

contestação apresentada pelo INTERMAT, pugnando pela improcedencia 

dos pedidos da inicial (id. 14393550). O representante ministerial impugnou 

as contestações no id. 15236377, sustentando a inocorrência da 

prescrição, pois o prazo prescricional de cinco anos aplica-se à própria 

administração, para o exercício do poder de autotutela, não ao 

reconhecimento da nulidade pela via judicial. Salientou que não há 

nenhuma nulidade no inquérito civil, que obedeceu normativa interna e sua 

finalidade é fornecer elementos para a formação da opinio actio, visando o 

exercício da ação civil pública. A ausência de contraditório desse 

procedimento não retira a eficácia das provas nele coligidas, uma vez que 

na fase inquisitiva não há nenhuma pretensão acusatória ou composição 

de conflitos de interesse. Asseverou que não deve ser conhecida a tese 

de litisconsórcio em relação ao cônjuge da requerida, uma vez que a ação 

não possui natureza de direito real, sendo despicienda a citação do 

cônjuge. Da mesma forma, afirmou que não deve ser reconhecido o 

pedido de denunciação à lide de Hermes Gomes de Abreu, transmitente da 

propriedade sobre a área de 288,9856, uma vez que o título definitivo de 

propriedade nº. 01153-5TD, que se pretende anular, trata-se de área 

diversa daquela que foi transmitida a Hermes de Abreu, por meio do Título 

Definitivo de Propriedade nº. 00655-4TD e, caso seja vencida a requerida 

nesta demanda, não teria nenhum direito de regresso em relação ao 

pretenso denunciado. Reproduz os fatos e argumentos expostos na inicial 

em relação à nulidade do título de propriedade outorgado pelo Intermat à 

requerida, uma vez que esta não preenchia os requisitos legais para a 

legitimação de posse. Salientou, ainda, que a requerida não faz jus a 

retenção da área até o pagamento das benfeitorias, pois esta somente 

ampara o possuidor de boa-fé, o que o não é o caso dos autos, bem como 

não há prova que tenha sido realizada qualquer benfeitoria no local e, este 

processo não é a via adequada para alcançar a mencionada pretensão de 

indenização. Por fim, ressaltou que a pericia referente à localização e 

sobreposição da área objeto do título é unilateral e, por isso, não pode ser 

aceita, postulando pelo julgamento antecipado da lide, com a procedência 

dos pedidos iniciais e, caso não seja o entendimento, que seja o processo 

saneado com a fixação dos pontos controvertidos. Pela decisão constante 

no id. 18586073, considerando o pedido de julgamento antecipado do feito, 

pelo requerente, foi determinada a intimação das partes, para manifestar 

se havia interesse na produção de provas. O Estado de Mato Grosso, por 

intermédio do Procurador informou não haver provas a serem produzidas 

(id. 19177592). A requerida Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros, por 

intermédio de seu advogado, pugnou pela análise da preliminar prejudicial 

de mérito, pugnando pela produção da prova oral e técnica (id. 19239804). 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. No caso, estou 
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convencida que é possível o julgamento antecipado do mérito, pois 

entendo ser desnecessária a produção de outras provas, além dos 

documentos acostados aos autos, nos exatos termos que autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Importante consignar que cabe 

ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, 

a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, o 

Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova 

que se mostre inútil à solução do litígio. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento: “RECURSO ESPECIAL 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE 

PUBLICIDADE ILÍCITA - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA QUE ACOLHEU O 

PEDIDO INICIAL DO MPDFT FIXANDO A REPARAÇÃO EM R$14.000.000,00 

(QUATORZE MILHÕES DE REAIS) E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE 

CONTRAPROPAGANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - 

INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA 

PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E EXCLUIR DA 

CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRAPROPAGANDA, BEM 

COMO A MULTA MONITÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. 

IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS - OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA 

SOUZA CRUZ S/A - E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS. (...) 1.2. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. 

Inexistência de cerceamento do direito de defesa. Produção de prova 

documental suficiente. Impossibilidade de revisão. Incidência da Súmula 

7/STJ. Livre convencimento motivado na apreciação das provas. Regra 

basilar do processo civil brasileiro. Precedentes do STJ.” (REsp 

1101949/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

10/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RELEVÂNCIA DA PROVA 

INDEFERIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO 

DO PROCESSO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. 1. 

A jurisprudência do STJ reconhece que não ocorre cerceamento de 

defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário 

considera suficiente a instrução do processo (REsp 1.252.341/SP, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 

17/9/2013). 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento 

do Tribunal de origem - que, com base nos elementos de convicção dos 

autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa e que a 

produção da prova requerida pelo município era prescindível -,por 

demandar a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 

7/STJ. (...)." (AgRg no REsp 1.445.137/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015.). (grifo nosso). Os 

requeridos INTERMAT e Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros 

suscitaram, na contestação, a ocorrência da prescrição, pois desde a 

emissão do título que o requerente pretende anular até a propositura desta 

ação, decorreu lapso temporal superior a cinco anos. No caso, a 

preliminar de prescrição deve ser rejeitada, uma vez que o prazo 

quinquenal alegado pelos requeridos é aplicável apenas no caso da 

própria Administração rever os seus atos. Segundo consta da narrativa 

da inicial, a pretensão de anular o título definitivo de propriedade nº. 

01153-5TD, decorre do fato de o referido ato ter sido realizado sem que 

fossem preenchidos os requisitos legais, de acordo com o estabelecido no 

Decreto Estadual nº. 1.260/1978, nas normas internas do INTERMAT e, 

ainda, na Lei Federal nº. 4.504/1964. Como é sabido, a anulação de “atos 

ilegais”, como o tratado neste processo pode ser realizada tanto pela 

própria Administração Pública, com base em seu poder de autotutela 

(Súmula 346 e 437 do STF), quanto pelo Poder Judiciário, mediante 

provocação dos sujeitos interessados, como aqui se pretende. Em se 

tratando de nulidade insanável do ato administrativo que concedeu a 

legitimação da posse à requerida Cristiane Barros, em desacordo com a 

lei, como alega o requerente, não há que se falar em convalidação pelo 

decurso do tempo, pois o ato nulo não gera direitos. É pertinente, aqui, a 

transcrição da Súmula nº 473, do STF, in verbis: “A Administração pode 

anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Em todo caso, não 

se olvida que por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, “a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito” 

(art. 5º, XXXV, da CF). Assim, afasto a prescrição alegada pelos 

requeridos. Da mesma forma, não merece acolhida a preliminar de nulidade 

do inquérito civil por violação ao contraditório e à ampla defesa. O Inquérito 

Civil é instrumento preparatório, de caráter extrajudicial, não decisório; 

destinado à investigação, não estando submetido à obrigatoriedade do 

contraditório para sua validade. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE INQUÉRITO CIVIL POR VIOLAÇÃO AO 

CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CONVITE. 

FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. RECEBIMENTO 

DOS CONVITES POR UM MESMO PREPOSTO. REPRESENTAÇÃO 

CONJUNTA DE TODAS AS LICITANTES PELA MESMA PESSOA. 

VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO 

CONFIGURADO. SANÇÕES CORRETAMENTE DIMENSIONADAS. 

PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO 1. Preliminar de nulidade do 

inquérito civil cuja rejeição se impõe. Entendimento pacificado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inquérito civil instaurado 

pelo Ministério Público tem cunho informativo e serve de base para o 

pedido inicial da ação civil pública. Portanto, não se submete aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. (...) APELOS DESPROVIDOS”.

(Apelação Cível, Nº 70078392511, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 14-11-2018) 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DANO 

AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO À 

REPARAÇÃO DOS DANOS. - Preliminar - Nulidade da Sentença É 

entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o 

inquérito civil instaurado pelo Ministério Público tem cunho informativo e 

serve de base para o pedido inicial da ação civil pública. Portanto, não se 

submete aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inc. 

LV, da CF). Preliminar rejeitada. (...). PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70065159725, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

31/03/2016) (grifei). Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do 

inquérito civil. Também não merece acolhida a pretensão da requerida 

Cristiane na citação do seu cônjuge para integrar a lide, pois esta ação 

não trata de direito real, nos termos do art. 1.225 do Código Civil, mas sim, 

a declaração de nulidade do ato administrativo realizado em beneficio da 

requerida Cristiane Barros, que obteve a outorga do título n.º 01153-5TD. 

Ainda, não há nos autos prova que o referido título foi levado a registro no 

cartório competente (art. 1.227, CC). A requerida denunciou a lide o Sr. 

Hermes Gomes de Abreu, alegando que este foi o vendedor da 

propriedade objeto da lide, assim, caso venha ser julgada procedente a 

presente ação, terá contra este, o direito a uma regressiva em seu 

desfavor. O artigo 125, do CPC, é claro ao elencar as hipóteses de 

cabimento da denunciação a lide, senão vejamos: “(...). Art. 125. É 

admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I – 

ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi 

transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da 

evicção lhe resultam; II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido 

no processo.” Ademais, acerca do pedido de denunciação, em 

comentários ao art. 125, do Código de Processo Civil, Ovídio A. Baptista da 

Silva citou Vicente GreCCo Filho nos seguintes termos: “Parece-nos que a 

solução se encontra em admitir, apenas, a denunciação da lide nos casos 

de ação de garantia, não a admitindo para os casos de simples ação de 

regresso, i. e., a figura só será admissível quando, por força de lei ou do 

contrato, o denunciado for obrigado a garantir o resultado da demanda, ou 

seja, a perda da primeira ação automaticamente gera a responsabilidade 

do garante. Em outras palavras, não é permitida, na denunciação, a 

intromissão de fundamento jurídico novo, ausente na demanda originária, 

que não seja a responsabilidade direta decorrente da lei e do contrato.” [In 

Comentários ao código de processo civil, vol. 1 – SP : Ed. RT, 2000, p. 

343]. Além de não existir, nos autos, a demonstração da obrigatoriedade 

estabelecida no inc. II, do art. 125, do Código de Processo Civil, assim 

como também não se enquadra em nenhuma outra modalidade de 

intervenção de terceiros, prevista no Código de Processo Civil vigente, 

motivo pelo qual rejeito a denunciação da lide. O representante do 

Ministério Público, na inicial e na impugnação às contestações, manifestou 

pelo julgamento antecipado do feito (id. 15236382). Apenas a requerida 

Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros manifestou pela produção de 

prova oral e técnica, esta para “verificar a sobreposição de 40 hectares, 

conforme demonstrado na contestação, referente à matrícula n. 1944”. No 

caso, a pretensão deduzida nesta ação é declarar a nulidade absoluta do 
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título definitivo de propriedade n.º 01153-5TD, de 28/02/2011, o qual teria 

sido outorgado à requerida Cristiane sem que fossem atendidos todos os 

requisitos legais. Nesse sentido, o requerido Instituto de Terras de Mato 

Grosso – INTERMAT, ao apresentar a contestação, afirmou: “Cumpre 

destacar que a atividade administrativa publica pode realmente produzir 

atos eivados de vícios, eis que é resultante de trabalho humano e, como 

tal, suscetível de erros ou falhas involuntárias. Dito isso, analisamos o 

processo administrativo n.º 854096/2010, referente ao pedido de 

Legitimação de Posse que subsidiou a outorga do Título Definitivo n.º 

01153/5TD, e verificamos que o mesmo contém vicios que dão parcial 

razão ao pleito Ministerial. Entre eles identificamos o uso de preposto e 

propriedade de outros imóveis rurais, o que não é permitido, conforme 

prescreve o art. 8º do Decreto 1260/78 e a norma de serviço 001/2002.” 

Veja-se que o requerido INTERMAT reconhece a ilegalidade do ato 

praticado, uma vez que o título de propriedade questionado não poderia ter 

sido outorgado à requerida como o foi, por meio do instituto da legitimação 

de posse, pois os requisitos exigidos não foram integralmente cumpridos. 

Dessa afirmação, é possível concluir que o requerido INTERMAT concorda 

a pretensão ministerial quanto à nulidade do ato, discordando apenas 

quanto à imediata imissão de posse do Estado de Mato Grosso, na referida 

área de terras. A requerida Cristiane, por sua vez, não se opõe 

especificamente em relação à afirmação inicial do requerente acerca da 

ausência de cumprimento dos requisitos legais para obtenção do título de 

propriedade por meio da legitimação de posse. No caso, o referido instituto 

da legitimação de posse está disciplinado, no Estado de Mato Grosso, pelo 

Decreto n.º 1260/78 e pela Norma de Serviço n.º 002/2002, que assim 

estabelecem: Decreto n.º 1260/78: “Art. 8º. O INTERMAT poderá legitimar 

posse de área continua ate 100 (cem) hectares ao ocupante de terras 

devolutas, que as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e o da sua 

família, desde que preencha os seguintes requisitos: a) não seja 

proprietário de imóvel rural; b) comprove a morada permanente e cultura 

efetiva pelo prazo mínimo de 1 (um) ano;” Norma de serviço n.º 001/2002: 

“Art. 1º Adotar a seguinte Norma visando disciplinar o atendimento de 

pedidos de Legitimação de Posse até 100 ha (cem hectares), incidente 

sobre terras públicas do Estado de Mato Grosso, ou terras conveniadas 

do Municipio ou da União. 1. Entende-se por LEGITIMAÇÃO DE TERRAS, 

como sendo a liberalidade do Poder Público Estadual de outorgar titulo de 

propriedade a ocupante de área de terra não superior a 100 ha (cem 

hectares); que preencha os seguintes requisitos: a) Não haver sido 

comtemplado com LEGITIMAÇÃO ou REGULARIZAÇÃO fundiária pelo 

Poder Público Estadual e/ou Federal; b) Ocupar área comprovadamente 

pública e de jurisdição do Estado de Mato Grosso; c) A dimensão da área 

a ser legitimada não ser superior a 100 ha (cem hectares); d) A 

ancianidade mínima de ocupação de 1 (um) ano e dia, conforme o (Artigo 

508 Código Civil); e) Morada habitual e cultura efetiva com seu trabalho e o 

de sua família e proibido o uso de preposto; f) Não ser proprietário de 

imóvel rural;” É evidente, portanto, que a legitimação de terras é ato 

administrativo vinculado, cuja validade depende do cumprimento de todos 

os requisitos exigidos. Aqui cabe ressaltar que o Poder Judiciário pode 

exercer o controle dos atos administrativos nas hipóteses de ilegalidade 

ou abuso de poder, sem que implique em violação ao principio da 

Separação dos Poderes, conforme reiterada jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (AgR no RE 750998 MS; AgR no RE 654747 DF; AgR no 

RE 663078 RS; MS 24699 DF). Conforme se verifica dos autos, a 

requerida Cristiane não cumpriu a exigência prevista na alinea “a”, do art. 

8º, do Decreto 1260/78 e na alinea “f”, do art.1º, da Norma de Serviço n.º 

001/2002, pois, conforme se verifica no id. 13332804 e 13332850, uma 

vez que a requerida é proprietária dos imóveis rurais, objeto das 

matrículas imobiliarias n.º 20.397 e 76.174, desde 06/03/2003 e 

27/03/2000, respectivamente, enquanto o pedido administrativo de 

legitimação de posse foi protocolizado em 18/11/2010 (id. 13332479). 

Como bem salientou o representante do Ministério Público na inicial, o 

procedimento administrativo que deu origem ao título definitivo questionado 

nesta ação, não foi conduzido com a lisura que deveria, pois, dentre os 

documentos que instruem o pedido de legitimação de posse, consta 

declaração subscrita pela própria requerida, como sendo confinante da 

área objeto do referido pedido, portanto, não era sequer necessário 

consultar a serventia de registro imobiliário, para se constatar que a 

requerida era proprietária de imóvel rural e, portanto, não poderia ser 

beneficiada com a legitimação de posse. Além disso, durante o 

procedimento administrativo, constatou-se por meio de visita in loco, que a 

requerida fazia uso de preposto na área, fato também reconhecido pelo 

próprio Intermat, em sua contestação, como impeditivo para o deferimento 

do pedido de legitimação de posse. Constam dos autos, ainda, outras 

informações e documentos trazidos tanto pelo representante do Ministério 

Público quanto pela própria requerida Cristiane, que revelam situações que 

impediriam a outorga do título ora questionado, quais sejam, a possibilidade 

de a área de terras se encontrar encravada nos limites de projeto de 

assentamento e de existir sobreposição de áreas. A requerida Cristiane, 

ao alegar a ocorrência de sobreposição de áreas, também concorda que o 

título de propriedade foi emitido de forma equivocada, uma vez que não 

considerou a topografia da área. De qualquer modo, não há dúvida que o 

ato administrativo referente à outorga de propriedade por meio do Título 

Definitivo n.º 01153-5TD padece de nulidade insanável. É certo que o título 

de propriedade foi outorgado porque a Administração Pública, por meio do 

INTERMAT, entendeu que a requerida preenchia todas as exigências para 

ser beneficiada, nos termos do Decreto n.º 1260/78 e pela Norma de 

Serviço n.º 002/2002, o que, de fato, não ocorreu, situação que vicia 

completamente o ato. Em outras palavras, a requerida Cristiane não podia 

exigir da Administração Pública a legitimação da posse da área de terras, 

porque não cumpria os requisitos para obter a propriedade por meio desse 

instituto. De acordo com a doutrina de Celso Antonio Bandeira de Mello, 

que sintetiza a teoria dos motivos determinantes, “(...) os motivos que 

determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de 

suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a 

invocação de “motivos de fato falsos, inexistentes ou incorretamente 

qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não 

haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática 

do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, 

ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de 

enuncia-los, o ato so será valido de estes realmente ocorreram e o 

justificavam.” (in Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 374). Por outro 

lado, não se pode ignorar, tampouco desprezar o fato de que a requerida 

Cristiane - ao que consta dos autos e não foi impugnado pelo requerente - 

está na posse da área de terras há pelo menos dez (10) anos, tornando-a 

produtiva, fato que foi considerado para a outorga do título definitivo, de 

modo que foi pelo exercício da posse que a requerida obteve a 

propriedade e não o contrario, de modo que a nulidade do título não 

conduz, automática e necessariamente, à precariedade da posse, que é 

anterior. Em todo esse período, ao que consta, o Estado de Mato Grosso 

não agiu para retomar os lotes que supostamente estariam inseridos no 

Projeto de Assentamento “Vale do São Vicente” e, em tese, indevidamente 

ocupados pela requerida, mesmo sabendo desta situação desde o ano 

2009, conforme consta no documento “Of. Pres/D.A N.º 040/2014, de 

07/03/2014”, da Diretoria Agraria do INTERMAT, juntado no id. 13331822. O 

próprio requerido INTERMAT, na contestação, fez consignar que a área 

poderia ter sido regularizada por meio de outro procedimento, que não a 

legitimação de posse, situação que não possibilita a imediata imissão de 

posse do Estado de Mato Grosso, na referida área. Desse modo, é 

possível concluir que a inercia do Estado, em dar a devida destinação ao 

lote de terras que integraria o mencionado assentamento, não se coaduna 

com a função social da propriedade. Aliás, é oportuno consignar, também, 

que o requerente não trouxe aos autos nenhum documento hábil a 

comprovar a existência do referido assentamento, a sua efetiva 

localização, dimensão, finalidade e consolidação, o que era perfeitamente 

possível desde o ajuizamento da ação, não se tratando de fato ocorrido 

durante o trâmite processual. Também, não há provas nos autos 

suficientes para afirmar acerca da existência de situação jurídica 

constituída, que impedisse a requerida de regularizar a área de terras que 

possui, por meio de outro instituto legalmente reconhecido e do qual 

atenderia, integralmente, todos os requisitos. Não se pode olvidar que, 

neste caso, também se aplica o disposto no art. 373, do CPC, que dispõe 

sobre a distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido para declarar a nulidade absoluta do Título Definitivo 

nº. 01153-5TD, expedido pelo INTERMAT, em favor da requerida Cristiane 

Maria Mesquita Paes de Barros, com efeito ex tunc e julgo improcedente o 

pedido de imediata imissão na posse do Estado de Mato Grosso, na área 

de terras denominada “Sitio Toca do Tatu”, situada no Município de Santo 

Antônio do Leverger/MT, com 40.1543 hectares. Por consequência, julgo 

extinto o processo, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais, pro rata. O Estado de Mato Grosso e o INTERMAT, 

são isentos de custas judiciais, nos termos do art. 460, da Consolidação 
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das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça. Sentença sujeita a 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. Aguarde-se a 

interposição de recurso pelas partes ou o decurso do prazo, certifique-se 

a regularidade das intimações e encaminhem-se os autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038732-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MELO CASTRO OAB - GO42921 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

DEOCLIDES ATAIDE PASSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ELIANA LOPES DE LIMA OAB - 859.770.551-53 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1038732-97.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR A PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, 

para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, 

TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 dias. CERTIFICO ainda, 

que o requerido DEOCLIDES ATAIDE PASSOS, apesar de devidamente 

citado, deixou decorreu o prazo para apresentação de contestação, sem 

qualquer manifestação nos autos. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034773-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYELLE LOCATELLI CALGAROTO OAB - MT25411/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. L. D. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1034773-84.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR A PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, 

para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, 

TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 dias CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035614-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AMORIM REIS OAB - MT12931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA POMPEU CARDOSO (REQUERIDO)

LIA POMPEU DE CAMPOS (REQUERIDO)

LETICIA POMPEU DE CAMPOS (REQUERIDO)

RODRIGO POMPEU CARDOSO (REQUERIDO)

RUITER POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

ROBERTO POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

JURISDICAO VOLUNTARIA (INVENTARIADO)

AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

ALCEU POMPEU DE CAMPOS (REQUERIDO)

ROGERIO POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AMORIM REIS OAB - MT12931-O (ADVOGADO(A))

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO OAB - MT4044-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1035614-50.2017.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação do Inventariante por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 20 dias, apresentar as primeiras declarações, bem como 

proceder ao integral cumprimento da decisão de id. 15417135. CUIABÁ, 21 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1040349-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAÍRA NUNES SAFRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILLEI MALDONADO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1040349-58.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR A PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, 

para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, 

TEMPESTIVAMENTE, e CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039939-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIRLEI CABRAL MORAIS OAB - MT5393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1039939-97.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono este processo para INTIMAR a PARTE 

AUTORA, por meio do seu patrono, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos 

autos, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1052916-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1052916-24.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALMIR TAVARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: LUCILENE 

REIS SILVA Vistos etc. Custas recolhidas, id. 26164870. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso c/c Guarda e Exoneração de Alimentos, proposta por Valmir 

Tavares de Oliveira, em desfavor de Lucilene Reis Silva de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Esclarece o autor que, as partes 

contraíram matrimônio em 07 de outubro de 1994, do qual advieram três 

filhos, sendo dois ainda menores que residem com o requerente e, foram 

amealhados bens, que, segundo o autor, serão objetos de ação de partilha 

posterior ao divórcio. Informa que, o filho mais velho do casal reside em 

Tangará da Serra/MT e foi nomeado curador da requerida, conforme 

documento acostado ao id 26152564. Alega ainda que, de livre e 

espontânea vontade, vem arcando com um valor referente à pensão para 

a requerida e, mesmo após inúmeras tentativas, não consegue chegar a 

um acordo acerca do divórcio, razão pela qual, requer seja decretado o 

divórcio liminarmente, sob o argumento de que está na iminência de perder 

o financiamento da compra de um imóvel, já que, sendo ainda casado, o 

banco exige a assinatura da requerida. A atual legislação que rege o 

divórcio tornou-o incondicional, ou seja, basta que uma das partes deseje 

a dissolução da união, não necessitando de dilação probatória para esse 

fim, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. Acrescente-se a isso, o fato 

das partes estarem separadas há mais de 05 anos, conforme relato do 

autor. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 356, I do CPC, antecipo os efeitos da tutela e DECRETO 

O DIVÓRCIO de VALMIR TAVARES DE OLIVEIRA E LUCILENE REIS SILVA, 

com fulcro nos arts. 226, § 6º da Constituição da República, alterado pela 

EC 66/2010, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento. Quanto ao pedido de exoneração de alimentos, indefiro-o, 

ante a ausência de título executivo que fundamente tal obrigação de 

prestar alimentos, pois o próprio autor alega que efetua os pagamentos 

por livre e espontânea vontade. Cite-se a parte requerida. Expeça-se 

ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. Expeça-se Carta 

Precatória para citação da parte ré. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

novembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008996-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA CALDEIRA TREVISAN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL RAMOS TREVISAN (HERDEIRO)

ENZO CALIL TREVISAN (HERDEIRO)

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA TREVISAN (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008996-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOVINO TREVISAN INVENTARIADO: ONESIA CALDEIRA 

TREVISAN Vistos etc. Intime-se o inventariante, por meio de seu culto 

advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da 

impugnação apresentada pelo herdeiro Enzo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 

de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 1062134 Nr: 51943-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 1062134

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 100/vº e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 105 eis que, há providência pendente de 

providência da parte, o que , independe de que o processo permaneça na 

secretaria, devendo ser desarquivado, quando do cumprimento das 

determinações, constantes da sentença.

Retornem-se os autos ao arquivo.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 941294 Nr: 55336-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVAO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 941294

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 31, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, extinta sem julgamento de mérito.

Retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 1095143 Nr: 8463-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLTS, ATDS, FCCDS, MLTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1095143

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 51, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, de forma que a prestação jurisdicional, neste 

caso, encontra-se esgotada. Assim, qualquer outra pretensão que dela 

decorra deverá ser manejada através de procedimento próprio e via PJE.

Retornem-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 1018518 Nr: 31180-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALG, SRMLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDG, JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSSON RENATO QUINTANA - 

OAB:11545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE DUARTE 

GONZAGA - OAB:16.106/O, JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106, MÁRCIO GLEY DA SILVA - OAB:13803, PAULO DE BRITO 

CÂNDIDO - OAB:2.802/MT, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - OAB:2802/MT

 Código 739662

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 204/208, tendo em vista que, a presente ação 

encontra-se sentenciada, de forma que a prestação jurisdicional, neste 

caso, encontra-se esgotada. Assim, qualquer outra pretensão que dela 

decorra deverá ser manejada através de procedimento próprio e via PJE.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1040221-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE TATIANA FERNANDES PAPAZIAN OAB - 000.340.821-31 

(REPRESENTANTE)

LUCIELENA MELLO OAB - MT16093/O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILOR PAULO MASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1040221-38.2019.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: GISELE TATIANA FERNANDES PAPAZIAN REQUERIDO: 

NEILOR PAULO MASSON Vistos etc. Em decorrência da decisão do 

id.27412731, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor bloqueado, 

depositando-se o numerário na conta bancária de Neilor Paulo Masson, 

CPF: 994.019.401-34, junto ao Banco do Brasil, agência 3499-1, conta 

corrente: 17946-9. Outrossim, redesigno a solenidade do id.25728331, 

para o dia 10 de março de 2020, às 09:30 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Intimem-se por meio dos ilustres 

advogados. Atente-se que, na hipótese de inocorrência de acordo, o 

prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002012-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ORMOND RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA ORMOND SIMOES (REQUERIDO)

JEAN PAULO ORMOND SIMOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002012-63.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEUZA ORMOND RIBEIRO REQUERIDO: JUSSARA ORMOND 

SIMOES, JEAN PAULO ORMOND SIMOES Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, incluindo e 

qualificando todos os herdeiros do de cujus no polo passivo da ação, 

tendo em vista que, consta da certidão de óbito que o falecido deixou três 

filhos, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

20 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1055933-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARDOZO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. L. M. S. (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1055933-68.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): FLAVIO CARDOZO SILVA REU: Y. L. M. S. Vistos etc. Reitero 

a deliberação acostada ao id. 26635254, pelo que determino a intimação 

da parte autora, para que, emende a inicial, em 5 (cinco) dias, 

colacionando aos autos, sob pena de extinção. 1. Cópia do acordo feito 

entre as partes, acerca do parcelamento do débito, no processo de 

execução de alimentos; Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU 

PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1001867-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CESAR COSTA ALVES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SIMIONI (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001867-07.2020.8.11.0041. 

ESPÓLIO: FELIPE CESAR COSTA ALVES INVENTARIANTE: EDUARDO 

SIMIONI Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 

15 (quinze) dias, colacionando aos autos, a cópia da sentença do 
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inventário devidamente assinada, bem como, da procuração atualizada, 

tendo em vista que, os documentos acostados aos autos não atingem a 

finalidade pretendida, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1062074-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIETE DE ALMEIDA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LUIZ DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1062074-06.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LUCIETE DE ALMEIDA PRADO EXECUTADO: MARCOS LUIZ 

DOS REIS Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, 

em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, o título executivo 

devidamente assinado, tendo em vista que, o documento, acostado ao id. 

27738978 – fl. 8, não atinge a finalidade, sob pena de indeferimento (art. 

321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031138-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. A. D. S. (AUTOR(A))

Y. F. D. A. D. S. (AUTOR(A))

LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKNI AUGUSTO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031138-32.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): M. B. D. A. D. S., Y. F. D. A. D. S., LENICE BERNADETH DE 

ALMEIDA CONCEICAO REU: EIKNI AUGUSTO DA SILVA Vistos etc. Em 

atenção à manifestação das partes e, como medida de celeridade 

processual, designo audiência de conciliação, para o dia 09 de março de 

2020, às 10:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Intime-se a parte autora por meio de sua culta advogada. Sirva a 

cópia da presente como mandado.[1] Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

EIKNI AUGUSTO DA SILVA: Hotel Gran Odara – Av. Miguel Sutil, 8344, 

Ribeirão da Ponte, Cuiabá/MT. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027645-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA OAB - MS6277 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA (REU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027645-81.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA REU: FARES HAMED 

ABOUZEID FARES, JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA Vistos etc. Diante da 

informação do falecimento do requerido –id.26716067, INTIME-SE o autor, 

por meio de seu culto advogado, para que, em 05 (cinco) dias, adeque o 

polo passivo da presente ação, incluindo os filhos do de cujus, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038251-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAÍS CAROLINE NOGUEIRA CORREA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038251-37.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): RONIVALDO CORREA REU: THAÍS CAROLINE NOGUEIRA 

CORREA Vistos etc. Em atenção às informações do id.25878972, concedo 

o prazo de 10 (dez) dias, para a vinda do endereço atualizado da 

requerida. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054621-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA THOMAZ BERNARDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTYAN VITELHO BERNARDINI (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054621-57.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANA LAURA THOMAZ BERNARDINI REU: CRISTYAN VITELHO 

BERNARDINI Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a 

inicial, em 15 (quinze) dias, retificando a planilha de débito apresentada, 

sendo que a mesma deverá apresentar o valor devido mês a mês, sob 

pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1053279-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO (INVENTARIANTE)

ALESSANDRA CARLA RODRIGUES DE BARROS POLATO 

(INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1053279-11.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO, 

ALESSANDRA CARLA RODRIGUES DE BARROS POLATO DE CUJUS: 

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido 

acostado ao id. 26967591, pelo que determino: 1. Oficie-se o Banco do 

Brasil, para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, os valores de 

aplicações e/ou investimentos em forma de previdência privada existentes 

em nome da falecida. Na comunicação, faça constar que todo e qualquer 

valor encontrado, deverá ser transferido para a conta judicial, 

devidamente vinculada aos autos. 2. Oficie-se também o INSS, para que, 

informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, os valores existentes em nome da 
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falecida. Na comunicação, faça constar que todo e qualquer valor 

encontrado, deverá ser transferido para a conta judicial, devidamente 

vinculada aos autos. 3. Venha aos autos, com a confidencialidade 

necessária, cópia das últimas 03 (três) declarações de imposto de renda 

de Andrea Lemes de Oliveira, CPF nº 496.814.861-53. Intime-se a parte 

autora, para que, em 05 (cinco) dias, cumpra integralmente a decisão 

constante do id. 26303547, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031568-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO ORMOND SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ORMOND RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE JARBAS DA COSTA SIMÕES (REQUERIDO)

JUSSARA ORMOND SIMOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031568-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEAN PAULO ORMOND SIMOES REQUERIDO: ESPÓLIO DE 

JARBAS DA COSTA SIMÕES, NEUZA ORMOND RIBEIRO, JUSSARA 

ORMOND SIMOES Vistos etc. Intime-se o inventariante, por meio de seu 

culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca do 

ofício acostado no id.25117971, requerendo o que de direito. Sem prejuízo 

da ordem acima, intime-se Neuza Nunes Ormond, pessoalmente, para que, 

comprove a propositura de ação de reconhecimento de união estável post 

mortem, em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013116-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CHRISTINA GARCIA ARAUJO PREUSS (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA GARCIA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INAH GARCIA MATTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANA DA SILVA ANTUNES OAB - DF17097 (ADVOGADO(A))

SILAS DEVAI JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013116-86.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIA CRISTINA GARCIA ARAUJO, ANNA CHRISTINA 

GARCIA ARAUJO PREUSS REQUERIDO: INAH GARCIA MATTOS ARAUJO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário, interposta por Marcia Cristina 

Garcia Araujo e Anna Christina Garcia Araújo Preuss, devidamente 

qualificadas nos autos, visando à obtenção dos valores deixados por Inah 

Garcia Mattos Araújo. A presente ação fora recebida, através da decisão 

do id.19095249, que nomeou Anna Christina como inventariante. 

Verifica-se dos autos que as requerentes são filhas da falecida. 

Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde das 

formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento, razão pela qual, converto a presente ação em Pedido de 

Autorização Judicial. Proceda-se as necessárias retificações junto ao PJE. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil, a fim de partilhar os valores 

descritos no item 5 das últimas declarações -id.27022873, em 50% 

(cinquenta por cento) para cada uma da sucessoras. PROMOVA-SE a 

vinculação dos valores bloqueados pelo Sistema Bacenjud –id.19424641. 

Após, determino que seja expedido o competente alvará, em favor de 

ANNA CHRISTINA GARCIA ARAUJO PREUSS, para levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) dos valores que, se encontram bloqueados na conta 

judicial, mediante depósito, junto ao Banco Bradesco, agência 0417, conta 

corrente: 0124257-1. Outrossim, os outros 50% (cinquenta por cento) 

pertencentes à herdeira incapaz, Marcia Christina, deverá permanecer 

depositado na conta judicial, devidamente vinculada a estes autos, até 

ulterior deliberação. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, inclusive perante o ilustre Cartório 

Distribuidor, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050284-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRI SOARES DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

AMANDA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO ALVES FERREIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1050284-25.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAIRI SOARES DE JESUS SOUZA, AMANDA SANTOS 

FERREIRA ESPÓLIO: ANTONIO BENEDITO ALVES FERREIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Autorização Judicial, proposta por Mairi Soares de 

Jesus Souza e Amanda Santos Ferreira, devidamente qualificados. Consta 

dos autos que, as partes moveram ação de autorização judicial, para 

levantamento do saldo em conta vinculada ao FGTS/PIS, titularizada por 

Antônio Benedito Alves Ferreira, falecido em 22 de abril de 2013[1]. 

Infere-se que, após o depósito dos valores pela Caixa Econômica Federal, 

foi determinada a intimação de Amanda Santos Ferreira para que 

regularizasse sua representação processual, em face de sua maioridade, 

e fornecesse a conta bancária, para transferência dos valores, 

entretanto, não foi possível a localização do seu endereço, o que culminou 

na extinção da ação, sem julgamento do mérito, permanecendo os valores 

depositados em conta judicial, nos moldes da sentença, cuja cópia consta 

do id. 25747905, 25757907 e As partes são maiores, capazes e estão 

representadas, não sendo o caso de intervenção Ministerial. Consigno 

que, a quantia a ser levantada se encontra depositada em conta judicial, 

vinculada aos autos de nº. 9334-64.2014.8.11.0041 (código 869700)[2]. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos 

arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, determino a expedição do competente alvará, para 

levantamento da quantia depositada em conta judicial e seus rendimentos 

legais, que deverá ser transferida para a conta corrente nº. 115.812-0, 

agência 2960-2, do Banco do Brasil, titularizada por Marilena Vieira da 

Silva, CPF nº. 199.207.179-91. Concedo a gratuidade processual 

postulada. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

25744797 [2] Id. 25747913

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001041-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24355/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. W. C. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO JOSE JUNG BATISTA SANTOS OAB - PE41400 (ADVOGADO(A))

ISISLANDIA LINS SANTOS DE MELO OAB - PE41163 (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO Vistos. Em consonância com o parecer constante do id. 

26580877, intime-se a parte exequente para que traga aos autos a 

memória de cálculo da dívida, devidamente discriminada e atualizada. 

Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031938-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MARQUES SALES OAB - 594.309.151-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PINHEIRO REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  I N T I M A Ç Ã O  P r o c e s s o : 

1031938-94.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ARIELLY CECILIA SALES 

PINHEIRO REPRESENTANTE: ANDREIA MARQUES SALES EXECUTADO: 

ARY PINHEIRO REIS JUNIOR Vistos. Indefiro o pedido do id.18121816, 

tendo em vista que não houve a efetivação da intimação do devedor, visto 

que mudou. Assim, intime-se a parte exequente, por meio de seu douto 

advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o endereço 

atualizado do executado. Após, intime-se nos moldes do id.12805946, 

para pagamento do valor devido. Se não for informado o endereço e nada 

for requerido, intime-se pessoalmente a parte autora, para que informe o 

endereço da parte ré, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031439-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA ALVES OAB - 483.333.281-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031439-76.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MARIANA ALVES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE: 

ROSANGELA MARIA ALVES EXECUTADO: DEVANIL ALVES DO 

NASCIMENTO Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de seu douto 

advogado, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

alegado acordo. Advirto que, em caso de não manifestação, ter-se-á 

como concordância. Após, vista ao Ministério Público e, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031435-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. O. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT16769-O 

(ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. C. D. O. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031435-73.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA EXECUTADO: 

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA Vistos. Intime-se a parte exequente, por 

meio de seu douto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009933-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009933-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SELMA MARY DOS SANTOS 

SILVA RÉU: JEOMAR CORREA DA SILVA Visto. Para a análise do pedido 

constante da minuta de acordo, venha aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, instrumento de procuração, na qual o requerido deverá constituir o 

advogado subscritor ou outro patrono, sem a qual o acordo não poderá 

ser homologado. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021856-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

SANDRA CHEURI DE OLIVEIRA LEITE DA ROCHA (REQUERENTE)

LAIS GILMA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

KESLEY DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

CLEMILDA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

DAVID JUNIOR DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIR FERREIRA LEITE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da decisão de ID n. 21057721, remeto os autos à Fazenda 

Pública Estadual para manifestação, no prazo de 30(trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001796-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. J. (AUTOR(A))

E. V. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA VIEIRA LEITE OAB - 957.233.231-72 (REPRESENTANTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO VIZZOTTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINA SEHOREK FORCHEZATO OAB - RS71670 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001796-73.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): EDUARDA VIEIRA VIZZOTTO, ILARIO VIZZOTTO JUNIOR 

REPRESENTANTE: NILZA MARIA VIEIRA LEITE RÉU: ILARIO VIZZOTTO 

Vistos. Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta pelo rito da 

prisão. Os autos vieram declinados da 1ª Vara de Família e Sucessões, ao 

argumento que há em tramitação neste juízo outra ação de execução com 

as mesmas partes, cujo título executivo é da extinta Terceira Vara de 

Família e Sucessões desta capital/MT. Analisando a ação de execução n. 

1001846-02.2018, em tramitação nesta Vara Especializada, pelo rito da 

expropriação de bens, constato que naquela, a dívida alimentar é 

composta pelos meses de janeiro de 2016 à dezembro de 2018. Aqui, há a 

cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018, 

mais as posteriores que estiverem vencidas. Ou seja, os exequentes 
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estão cobrando o período de novembro de 2017 a dezembro de 2018, nas 

duas ações, incorrendo em duplicidade. Assim, determino a intimação dos 

exequentes, para, no prazo de 10 (dez) dias, adequarem a planilha, a fim 

de que constem os meses não adimplidos após dezembro de 2018, caso 

existentes, ou manifestem se tem interesse na extinção desta demanda, já 

que, como afirmado pela subscritora (id 18115403), o débito está a 

integrar uma única execução, ou seja a de n. 1001846-02.2018. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030253-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. C. J. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

0030253-06.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GISLAINE 

FERREIRA DUTRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MOACIR DE SOUZA 

CABRAL JUNIOR Vistos. Referindo-me à alegação de ilegitimidade ativa da 

requerente para pleitear em nome próprio verba alimentar ao filho, assiste 

razão ao requerido. Contudo, tal situação se revela como irregularidade 

formal passível de ser sanada. Assim, determino a intimação dos 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

incluindo o alimentado (capaz) no polo ativo, e que o mesmo constitua 

advogado ou outorgue instrumento de procuração àquele que já patrocina 

os interesses de sua genitora, sob pena de revogação da verba alimentar 

provisória e indeferimento do pedido de fixação de alimentos definitivos. 

Ainda, intime-se a requerente para se manifeste quanto ao proposto pelo 

requerido em sede de defesa, “item 3”. Considerando que a autora não 

impugnou a alegação do requerido, de retificação do valor da causa, 

admito como escorreito o valor por ele apontado em sede de seja, qual 

seja, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Retifique-se o valor da causa 

no sistema. Também, não houve impugnação do pedido de gratuidade de 

justiça manejado pelo requerido, razão pelo qual defiro-lhe os benefícios 

da gratuidade. Intime-se o demandado para querendo, manifestar sobre os 

documentos apresentados juntamente com a impugnação. Sem prejuízo do 

cumprimento das determinações retro, e, considerando que a composição 

entre as partes é sempre o melhor caminho a se pôr fim ao litígio, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, 

às 13:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de novembro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011296-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. R. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimar as partes requerido acerca da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento que se realizará em 12.02.2020 às 16h30, 

consoante decisão de ID n. 26634873.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0003714-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. D. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto ao 

Embargos de Declaração opostos em Id n. 27647218.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 805508 Nr: 11971-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVSL, RSS, MVVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVS, LSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZAPPI - 

OAB:9203/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203/MT, JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:

 Em face do exposto, em consonância com o parecer de fl. 153, julgo 

parcialmente procedente o pedido, e condeno o requerido ao pagamento 

de alimentos mensais de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a ser 

dividido entre os requerentes igualitariamente, que deverão ser 

depositados, até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária indicada 

à fl. 13.Saliento, para clareza dos envolvidos neste processo, que esta 

sentença é referente apenas à obrigação do requerido Leandro Souza 

Lino (pai), visto que com relação à requerida Cleonice Vitalina Santana 

(mãe), já foi proferida sentença homologatória de acordo, neste mesmo 

processo, em sede de audiência, como pode ser visto à fl. 47.Em outras 

palavras, os requerentes estão sob a guarda da avó materna, e 

requereram a pensão em face de seus genitores. Dessa forma, neste 

processo ficam estabelecidas as obrigações individualmente do pai e da 

mãe, no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, cada um, sendo 

a metade para cada filho.Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Dê ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário. Após, arquive-se.Justiça gratuita.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.Sergio ValérioJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019426-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LINIKER ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DEBORA LORRAINE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARCOS VENICIUS ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

S. A. F. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):
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SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019426-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA 

INVENTARIADO: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO Visto. 1. Cuida-se 

de ação de inventário ajuizada pela viúva e filhos de Marcos Antônio do 

Nascimento, todos maiores e capazes e que estão representados pelos 

mesmos advogados, o que evidencia a inexistência de litígio quanto ao 

inventário e a partilha de bens, razão pela qual determino que esta ação 

seja processada na forma do arrolamento sumário, previsto no art. 659 do 

Código de Processo Civil, sabidamente mais célere. 2. Nos termos do art. 

617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO a requerente Maria 

Lúcia Ferreira do Nascimento para exercer a função de inventariante, 

independentemente de compromisso (Cód. Proc. Civil, art. 660), que 

poderá ser expedido a requerimento da inventariante, e 

independentemente de nova decisão. 3. Determino que a petição inicial 

seja emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada dos seguintes 

documentos imprescindíveis para o processamento desta ação: a) acordo 

de partilha, firmado pelos interessados, contendo rol de dívidas e a forma 

pela qual serão pagas; b) comprovante de recolhimento ou isenção do 

ITCD, sob pena de ser homologada a partilha, porém, com a suspensão da 

expedição do formal de partilha e alvarás até a comprovação de seu 

pagamento; c) certidão negativa de testamento, expedida pela Anoreg/MT. 

4. Observa-se que o único bem imóvel arrolado pelos requerentes não 

está registrado em nome do inventariado, que apenas possuía a 

expectativa de direito decorrente do contrato de promessa de compra e 

venda acostado à petição inicial (id. 8334114). Portanto, para que seja 

possível o registro da partilha que será homologada neste processo, nos 

termos do art. 1.227 e 1.245 do Código Civil, os interessados deverão 

promover a regularização do registro imobiliário, lavrando-se a necessária 

escritura pública de compra e venda e promovendo o respectivo registro 

perante o Cartório de Registro de Imóveis. 5. Para tanto, desde já autorizo 

a expedição de alvará judicial com a finalidade de suprir outorga do 

inventariado no ato de lavratura da escritura de compra e venda e seu 

respectivo registro na matrícula imobiliária. 6. Indefiro a expedição de 

alvará para solicitação de informações à empresa BV Financeira, visto 

que se trata de providência ao alcance das partes e que, portanto, 

independe de intervenção judicial. 7. Promova-se a consulta, via sistema 

BACENJUD, sobre a existência de saldo depositado nas contas bancárias 

do inventariado, que deverá ser transferido para a Conta de Depósitos 

Judiciais e vinculado a este processo. 8. Após a vinculação, havendo 

saldo suficiente depositado nas contas bancárias do inventariado, 

expeça-se alvará para levantamento do valor das despesas declaradas 

na petição inicial, relativas às despesas com funeral, cartório e tributos. 9. 

No que tange ao débito perante a Receita Federal, embora na petição 

inicial os requerentes afirmem que tenha sido pago, vê-se que apenas 

foram apresentadas guias de recolhimento desacompanhadas do 

comprovante de pagamento, motivo pelo qual deverão ser prestadas 

contas do alvará expedido, no prazo de 10 (dez) dias. 10. Retifique-se o 

nome da inventariante no cadastro do processo, visto que está 

incompleto. Além disso, proceda-se com a inclusão dos demais 

requerentes. 11. Defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, 

contudo, se for verificado no curso do processo que tem condições de 

arcar com as despesas processuais o benefício será revogado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2017 Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035829-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY CARVALHO SILVA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035829-55.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DULCILENE DE OLIVEIRA SILVA REU: AMAURY CARVALHO 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de inventário proposta por Dulcilene de 

Oliveira Silva em razão do falecimento de Amaury Carvalho Silva, cuja 

certidão de óbito informa que o inventariado era casado, deixou 03 (três) 

filhos e bens a inventariar. 2. Nos termos do art. 617, inciso III, do Código 

de Processo Civil, NOMEIO inventariante a requerente Dulcilene de Oliveira 

Silva que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria 

desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função, sob pena de remoção. 3. Prestado o compromisso, a 

inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as 

primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação 

dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de 

Processo Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) certidões 

atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

(Municipal, Estadual e Federal); c) certidão de inexistência de testamento 

(Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 6. Defiro ao Espólio a 

gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado no curso 

do processo que possuí condições de arcar com as despesas 

processuais, o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

21 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0035532-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALVES DA GUIA OAB - 041.621.021-04 (REPRESENTANTE)

LUIZ RODRIGUES DE MAGALHAES OAB - 156.799.501-20 

(REPRESENTANTE)

ERLICE XAVIER MARTINS DA GUIA OAB - 000.571.881-30 

(REPRESENTANTE)

ABILIO ALVES DA GUIA OAB - 415.889.241-49 (REPRESENTANTE)

MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA OAB - 405.580.881-04 

(REPRESENTANTE)

ANANIAS ALVES DA GUIA OAB - 078.574.111-91 (REPRESENTANTE)

RODRIGO FERREIRA ULIANA OAB - MT15946-O (ADVOGADO(A))

LUCENIR MARIA DA SILVA MAGALHAES OAB - 603.792.271-34 

(REPRESENTANTE)

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LEONIDAS ALVES DA GUIA OAB - 028.699.791-69 

(REPRESENTANTE)

ESTELITA ALVES DA GUIA OAB - 070.041.841-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOVENITA ALVES DA GUIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0035532-41.2014.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Antes de tudo, informe/esclareça a Secretaria 

judicial, o motivo deste processo, ao que consta dos autos, s.m.j., ter 

ficado paralisado desde o ano de 2015, Id 25670778-Pág. 1, e, somente 

conclusos depois de terem sido digitalizados, Id 25670756-Pág. 1. No mais, 

considerando o lapso temporal transcorrido, por prudência, intime-se 

inventariante para manifestar interesse no prazo de cinco dias, inclusive 

pessoalmente, se necessário, e, em caso positivo, fica desde já 

determinado o prosseguimento do processo, em observância do postulado 

no Id 25670778-Pág. 5, “B” e/ou do que mais for postulado/ratificado pela 

inventariante quanto ao andamento deste feito, citação/intimação e/ou 

termo de inventariante. Às providências, com urgência. Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1047625-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNARDO EVANGELISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1047625-43.2019.8.11.0041 Ação: 

Conversão em separação judicial em divórcio. Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Conversão em separação judicial em divórcio ajuizada por 

Ednardo Evangelista Nunes em face de Mirian Aparecida de Oliveira, 

ambos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial de Id 

n. 25263084/ 25263087. Instruiu o pedido com documentos. Através da 

decisão de Id n. 26672344, foi indeferido os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O Requerente no Id n. 27658775 requereu o aditamento 

da petição inicial, informando que a Requerida, pleiteia sua habilitação nos 

autos, sendo representada pelo mesmo advogado do Requerente. As 

partes na petição de Id n. 27658775 informaram, ainda, que a Requerida 

concorda com os fatos narrados na exordial e que não há qualquer 

possibilidade de reconciliação, requerendo as partes, a conversão da 

separação em divórcio consensual. Pedem, ao final, a homologação do 

acordo. As partes apresentaram, ainda, a guia e o comprovante de 

pagamento das custas judiciais, Id n. 27659092, pág. 1/2. Relatei. 

Fundamento e decido. Primeiramente, considerando que as partes 

requereram a Conversão da Separação em Divórcio Consensual, 

proceda-se a Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias 

junto a autuação. No mais, com relação ao pedido de conversão da 

separação judicial em divórcio, cumpre ressaltar que, com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66/2010, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restou suprimido o 

requisito de prévia separação judicial por mais de 01 (um) ano. Sendo 

assim, para a conversão da separação em divórcio, basta apenas que as 

partes manifestem o desejo de dissolver o vínculo conjugal. Dessa forma, 

e ante a comprovação de que o casal há muito se encontra separado 

judicialmente, não há qualquer óbice a procedência do pedido. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação, acolhendo a pretensão dos Requerentes com fulcro 

nos artigos 487, I, do CPC., 1.580 do código Civil, e com fundamento no 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, e o faço para converter em 

divórcio a separação judicial das partes, permanecendo em vigor as 

cláusulas avençadas na separação judicial. A Requerente continuará a 

usar o nome de solteira. Custas já pagas. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se mandado para averbação da sentença no Cartório de Registro, 

independentemente do trânsito em julgado, tendo em vista que se trata de 

pretensão requerimento consensual/conjunto. Após, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001462-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA LAURA DE PAULA FERREIRA ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001462-68.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Pensão Alimentícia. Vistos, etc... Analisando os autos, 

constata-se que o Requerente pleiteou a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária, Id n. 27982810, pág. 4, item “d”. Dito isso, 

considerando a profissão declarada pelo Requerente (servidor público 

estadual, Id n. 27982810, pág. 1) e o holerite acostado no Id n. 27982824, 

entendo que a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja 

o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

as partes invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio, 

cabendo ao magistrado, livremente fazer juízo de valor acerca do conceito 

do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. No caso em tela, por 

considerar que o recolhimento das custas/despesas processuais não irá 

alterar a condição de sustento do Requerente e da família, por ora, indefiro 

o pedido de assistência judiciária, facultando ao Requerente o prazo de 15 

(quinze) dias para fazer prova no sentido de que não pode prover os 

custos deste processo sem comprometer seu sustento e de sua família ou 

que neste mesmo prazo efetue o recolhimento das custas/despesas 

processuais. Neste sentido, vejamos: “Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada”.

(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). Deve, ainda, no mesmo 

prazo acima, comprovar nos autos que o filho/Requerido se encontra 

residindo em sua companhia, conforme noticiado na petição inicial. 

Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001414-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DA COSTA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOSE NUNES DE SA OAB - MT23828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FORTES MODESTO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001414-12.2020.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e dissolução de União Estável c/c divisão de bens, 

guarda e alimentos. Vistos, etc... Analisando os autos, constata-se que os 

Requerentes pleitearam os benefícios da assistência judiciária, Id n. 

27966946, pág. 1. Dito isso, considerando a profissão declarada pelos 

Requerentes (advogado e acupunturista/auxiliar Administrativo jurídico, Id 

n. 27966954, pág. 1/ 27966957), entendo que a declaração pura e simples 

dos interessados, conquanto seja o único entrave burocrático que se 

exige para liberar o magistrado para decidir em favor dos peticionários, 

não é prova inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que as partes invocam não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio, cabendo ao magistrado, 

livremente fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício. No caso em tela, por considerar que o 

recolhimento das custas/despesas processuais não irá alterar a condição 

de sustento dos Requerentes e da família, por ora, indefiro o pedido de 

assistência judiciária, facultando aos Requerentes o prazo de 15 (quinze) 

dias para fazerem prova no sentido de que não podem prover os custos 

deste processo sem comprometer seu sustento e de sua família ou que 

neste mesmo prazo efetuem o recolhimento das custas/despesas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). 

Neste sentido, vejamos: “Ainda que seja possível a concessão do 

benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de 

que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o 

magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos 

que confirmem a precariedade econômica alegada”.(TJMT - AI, 

151536/2013, Julgamento 09/04/2014). Após, se efetuado o recolhimento 

das custas/taxas judiciárias, considerando existir interesse de 

menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010085-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SOUZA SILVA OAB - 015.364.301-37 (REPRESENTANTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO OAB - MT20343-O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 0010085-80.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Primeiramente, considerando que 

ainda não houve o cumprimento da decisão de Id n. 24737698, deixo para 

analisar o pretendido pelo Executado, Id n. 27947087, para após a juntada 

do demonstrativo de débito atualizado pelo Exequente. No mais, diante do 

informado e postulado no Id n. 27981877 pela parte Exequente, proceda a 

Secretaria Judicial a juntada integral do cálculo apresentado pela 

contadoria no Id n. 23179233, pág. 1/4/Id n. 23179507. Em seguida, 

oportunize-se a manifestação da parte Exequente, através de sua d. 

patrona, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar demonstrativo de 

débito atualizado e, inclusive, manifestar sobre o pretendido pelo 

Executado, Id n. 27947087. Apresentado o demonstrativo de débito pela 

parte Exequente, oportunize-se a manifestação do Executado, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para que requeira o que entender de direito, e 

voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1045922-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA CORREA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR OAB - MT25920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL MAXIM IANO DE ALMEIDA ARRUDA (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1045922-77.2019.8.11.0041 Ação: 

Revisional de alimentos c/c pedido de alimentos provisórios (liminar). 

Vistos etc... Trata-se de Ação Revisional de alimentos c/c pedido de 

alimentos provisórios (liminar), ajuizada por M.E.G. de A., assistida por sua 

mãe Ana Virgínia Correa Comes, em face Wendel Maximiano de Almeida 

Arruda, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial (Id n. 24893082). Instruiu a inicial com documentos. Intimada, a 

Requerente, através de seu d. patrono, para instruir os autos com a cópia 

integral do acordo e da sentença que fixou os alimentos, o qual pretende 

seja revisado, sob pena de indeferimento, esta quedou-se inerte. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, embora intimada, a Requerente 

quedou-se inerte. Em face do exposto e por mais que dos autos consta, 

com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

indefiro a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, I, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas baixas e 

anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010101-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT6666-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1010101-46.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição. Vistos, etc... Atento ao informado e postulado no Id n. 

22822897, intime-se a médica perita, Dra. Luciana Pelissari Arcos, a qual 

avaliou a Requerida e confeccionou o laudo pericial de Id n. 22604946, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, aditar referido laudo informando, se 

possível, a data, ano ou período exato ou provável que originou a 

enfermidade da Requerida. Após, oportunize-se a manifestação do 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, em seguida, do d. Defensor 

Público Dr. José Naaman Khouri (Curador Especial), e, por fim, do 

Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010890-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

MARIA AVELINA SANTANA ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

TEREZA DA SILVA CRUZ (HERDEIRO)

RAIMUNDO DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1010890-45.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ERNESTO DA SILVA Endereço: RUA PEDRO 

DORILEO, 191, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-120 REQUERIDO: 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor da expedição do oficio conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0009363-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DA CRUZ (INVENTARIANTE)

EWERTON MAIKO NUNES TABAJARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELZA NUNES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788-O (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0009363-12.2017.8.11.0041 Ação: 

Embargos de Terceiro Vistos, etc... Conforme noticiado nos autos, Id 

23503506-Pág. 1, o Requerido Eduardo Corrêa da Cruz, veio a óbito. 

Assim sendo, e, considerando, ainda, os despacho de Id 23503504 e Id 

23503505, intime-se a parte Requerente, diante do postulado no Id 

23503506, para que manifeste no prazo de quinze dias, 

esclarecendo/requerendo o que mais de direito ao prosseguimento do 

processo. Após, voltem conclusos, associando-se aos autos dos 

Processos n. 0057345-27.2014.8.11.0041 e 0045575-37.2014.8.11.0041. 

Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045575-37.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. C. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 0045575-37.2014.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer. Vistos, etc... Retornem 

os autos à Secretaria Judicial para fins de cumprimento integral do 

determinado no Id n. 24715602. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024334-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUZIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIVES LUCIENE SOARES DE MEDEIROS OAB - MT24451/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1024334-14.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: BENEDITA LUZIA DUARTE Endereço: RUA UM, 4, 

CASA, MORADA DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-005 REQUERIDO: FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

reiteração do Oficio conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031585-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1031585-83.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: DANIELE PAULA DE ALMEIDA Endereço: Rua Doutor 

Moacir de Freitas, 64, Loteamento Santa Angelita, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-795 REQUERIDO: Nome: RODRIGO JULIO DE ABREU SENA 

Endereço: RUA LICÍNIO MONTEIRO, (LOT VER A AZEVEDO), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-364 FINALIDADE: Nos termos 

do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor da suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1055580-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA BARCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO REGES DE BARROS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1055580-28.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANDREZA BARCELOS DE MORAES Endereço: RUA 

DOMICÍNIO P. BARCELO, 343, CANJICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-298 

REQUERIDO: Nome: REGINALDO REGES DE BARROS Endereço: RUA 

MARTIM AFONSO DE SOUSA, 06 -02, (LOT INDUSTRIAL III), MAPIM, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-738 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor de que o mandado de citação já foi expedido, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009558-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. D. N. D. M. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

N. M. V. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0009558-12.2008.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: NEYMAX MOURA VITAL Endereço: 

desconhecido Nome: MARIA DE NAZARE DE MOURA VITAL Endereço: 

desconhecido Nome: GENELDA MOURA VITAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor da suspensão do feito pelo prazo 

de 40 (quarenta) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011220-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE BARROS RAMALHO OAB - MT13933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. F. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc... Relata a parte Requerida que as visitas assistidas se deram 

sem maiores problemas durante a primeira semana. Contudo, o infante 

Raphael Ferreira Araujo Nogueira (ID n.º 12942983) está com 

comportamento negativo e repulsivo em relação ao período que passa com 

o Genitor. Desse modo, diante da importância e relevância do instituto, cujo 

objetivo é restabelecer vínculos afetivos entre genitores e filhos, requer 

que, além da Assistente Social Rosângela, a Doutora Maria Alice Mendes 

S. Carvalho (Fonoaudióloga e Psicopedagoga) faça parte das visitas 

assistidas, pois acompanha o menor há mais de um ano. Ponderando os 

argumentos da genitora do menor (ID n.º 28133870) não vislumbro, no 

caso em concreto, a existência de óbice ao deferimento do pedido. A 

medida pleiteada, isto é, a participação da Doutora Maria Alice Mendes S. 

Carvalho (Fonoaudióloga e Psicopedagoga) proporcionará ao menor 

Raphael Ferreira Araujo Nogueira (ID n.º 12942983) maior segurança 

durante o período das visitas assistidas, haja vista existir um vínculo de 

confiança entre ele e a Doutora Maria Alice Mendes S. Carvalho 

(Fonoaudióloga e Psicopedagoga). Por consequência, em observância ao 

Princípio do Melhor Interesse do Menor (art. 227 da Constituição Federal 

C/c art. 1º do E.C.A.), defiro o pedido acostado no ID n.º 28133870 e 

autorizo a Doutora Maria Alice Mendes S. Carvalho (Fonoaudióloga e 

Psicopedagoga) a participar das visitas assistidas agendadas pelas 

partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de janeiro de 2.020. 

Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito de Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011220-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE BARROS RAMALHO OAB - MT13933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. F. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc... Relata a parte Requerida que as visitas assistidas se deram 

sem maiores problemas durante a primeira semana. Contudo, o infante 

Raphael Ferreira Araujo Nogueira (ID n.º 12942983) está com 

comportamento negativo e repulsivo em relação ao período que passa com 

o Genitor. Desse modo, diante da importância e relevância do instituto, cujo 

objetivo é restabelecer vínculos afetivos entre genitores e filhos, requer 

que, além da Assistente Social Rosângela, a Doutora Maria Alice Mendes 

S. Carvalho (Fonoaudióloga e Psicopedagoga) faça parte das visitas 

assistidas, pois acompanha o menor há mais de um ano. Ponderando os 

argumentos da genitora do menor (ID n.º 28133870) não vislumbro, no 

caso em concreto, a existência de óbice ao deferimento do pedido. A 

medida pleiteada, isto é, a participação da Doutora Maria Alice Mendes S. 

Carvalho (Fonoaudióloga e Psicopedagoga) proporcionará ao menor 

Raphael Ferreira Araujo Nogueira (ID n.º 12942983) maior segurança 

durante o período das visitas assistidas, haja vista existir um vínculo de 

confiança entre ele e a Doutora Maria Alice Mendes S. Carvalho 

(Fonoaudióloga e Psicopedagoga). Por consequência, em observância ao 

Princípio do Melhor Interesse do Menor (art. 227 da Constituição Federal 

C/c art. 1º do E.C.A.), defiro o pedido acostado no ID n.º 28133870 e 

autorizo a Doutora Maria Alice Mendes S. Carvalho (Fonoaudióloga e 

Psicopedagoga) a participar das visitas assistidas agendadas pelas 

partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de janeiro de 2.020. 

Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito de Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020805-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LYWENDER KENILL CAMARGO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL NEVES E GUIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão Certifico em atenção ao ID 27148245, 

que a parte interessada deve procurar o auxílio par informática do Forum 

da capital, ajudá-la a compactar/comprimir o documento (pelo site I LOVE 

PDF, ou outro qualquer), e, até mesmo auxiliá-la no formato adequado ao 

PJE e ainda, se for o caso, fragmentar o arquivo, para ficar em tamanhos 

menores. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028193-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDINO RUFINO DE FIGUEIREDO JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono os autos com 

intimação para o patrono da parte autora, se manifestar à cerca da 

Missiva Negativa de Id: 28112252. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

WAGNER MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075. (H)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008988-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MORAIS GOMES OAB - MT22449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO LUIS FERNANDO 

VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1008988-23.2019.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: 

DANIELA BATISTA ROCHA Endereço: RUA CÂNDIDO MARIANO, 832, - 

ATÉ 887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 POLO 

PASSIVO: Nome: LIRA BATHISTA DA SILVA Endereço: AVENIDA DOM 

BOSCO, 1.487, apto 604, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78032-065 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE AUTORA, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, (art. 485, III, NCPC). COMPLEMENTO : 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

Determino a intimação por edital do requerente, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Decorrido o prazo, contado da sua intimação editalícia, não 

havendo manifestação, volte os autos conclusos para decisão. Intime - se. 

Cumpra - se. Cuiabá 05 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche. 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

WAGNER MARTINS DE CARVALHO, digitei. CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036813-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANDRE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT14839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA EMILIA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036813-39.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO ANDRE DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: CAMILA EMILIA DE SOUZA SILVA Vistos, etc... 

Acolho o parecer do Ministério Público (ID n.º 28123438) e determino a 

intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste em relação à Avaliação acostada no 

ID n.º 27564484, por ser a responsável por defender os interesses da 

Interditanda (ID n.º 22914018). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 21 de janeiro de 2.020. Gilperes Fernandes da Silva Juiz de 

Direito de Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1053836-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. N. S. (AUTOR(A))

K. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. D. S. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia ___26__/__03___/2020 às 

___13___h___30__m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025250-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. C. G. R. (REQUERENTE)

N. I. D. C. R. (REQUERENTE)

R. A. D. C. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. (REQUERIDO)

I. B. G. R. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

J. G. P. D. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

5. S. N. E. R. D. I. 2. C. I. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025250-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NATHALIE INES DE CAMPOS 

RONDON, RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON, JOAO 

VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON REQUERIDO: IRACEMA CURVO 

BIANCARDINI, JOAO GOMES RONDON, JOÃO GOMES PONCE DE ARRUDA 

RONDON, ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON Vistos, etc. Considerando 
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que a audiência designada para a data de 27.11.2019 não foi realizada 

porque estava de licença médica, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia _26____/__03___/_2020____ 

às ___14__:__30___horas Citem-se os requeridos, por mandado, e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelos réus, quando ambas as 

partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344, do NCPC). Ainda, 

nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério 

Público Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025250-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. C. G. R. (REQUERENTE)

N. I. D. C. R. (REQUERENTE)

R. A. D. C. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. (REQUERIDO)

I. B. G. R. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

J. G. P. D. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

5. S. N. E. R. D. I. 2. C. I. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025250-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NATHALIE INES DE CAMPOS 

RONDON, RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON, JOAO 

VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON REQUERIDO: IRACEMA CURVO 

BIANCARDINI, JOAO GOMES RONDON, JOÃO GOMES PONCE DE ARRUDA 

RONDON, ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON Vistos, etc. Considerando 

que a audiência designada para a data de 27.11.2019 não foi realizada 

porque estava de licença médica, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia _26____/__03___/_2020____ 

às ___14__:__30___horas Citem-se os requeridos, por mandado, e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelos réus, quando ambas as 

partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344, do NCPC). Ainda, 

nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério 

Público Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025250-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. C. G. R. (REQUERENTE)

N. I. D. C. R. (REQUERENTE)

R. A. D. C. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. (REQUERIDO)

I. B. G. R. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

J. G. P. D. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

5. S. N. E. R. D. I. 2. C. I. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025250-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NATHALIE INES DE CAMPOS 

RONDON, RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON, JOAO 

VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON REQUERIDO: IRACEMA CURVO 

BIANCARDINI, JOAO GOMES RONDON, JOÃO GOMES PONCE DE ARRUDA 

RONDON, ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON Vistos, etc. Considerando 

que a audiência designada para a data de 27.11.2019 não foi realizada 

porque estava de licença médica, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia _26____/__03___/_2020____ 

às ___14__:__30___horas Citem-se os requeridos, por mandado, e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelos réus, quando ambas as 

partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344, do NCPC). Ainda, 

nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério 

Público Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025250-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. C. G. R. (REQUERENTE)

N. I. D. C. R. (REQUERENTE)

R. A. D. C. G. R. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. (REQUERIDO)

I. B. G. R. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

J. G. P. D. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

5. S. N. E. R. D. I. 2. C. I. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025250-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NATHALIE INES DE CAMPOS 

RONDON, RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON, JOAO 

VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON REQUERIDO: IRACEMA CURVO 

BIANCARDINI, JOAO GOMES RONDON, JOÃO GOMES PONCE DE ARRUDA 

RONDON, ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON Vistos, etc. Considerando 

que a audiência designada para a data de 27.11.2019 não foi realizada 

porque estava de licença médica, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia _26____/__03___/_2020____ 

às ___14__:__30___horas Citem-se os requeridos, por mandado, e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelos réus, quando ambas as 

partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelos autores (art. 344, do NCPC). Ainda, 

nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério 

Público Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033268-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. L. D. C. (REU)

M. L. D. C. (REU)

E. F. A. L. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033268-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VILMA SOUZA DA SILVA RÉU: 

JOICE CRISTINA LEITE DA CONCEICAO, MARILENE LEITE DA CONCEICAO, 

ERIKA FABIANE APARECIDA LEITE DA CONCEICAO Vistos, etc. Esse 

processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

processo Civil. O pedido liminar será apreciado em audiência. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

__26____/___03____/___2020____ às___15___:__00____ h. Citem-se os 

requeridos, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016198-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. R. B. (REU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1016198-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA 

RÉU: MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT Vistos, etc. Na certidão de ID 

n.º 17766645 consta pessoas estranhas ao processo. Desse modo, 

aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei de alimentos (LA, art. 

13), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 

__26___/__03____/__2020____, às ___16__:__00___ horas (art. 693, 

parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a requerida, por 

meio de sua representante legal, cientificando-a para comparecer à 

audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051642-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. V. (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26___/__03___/2020 às 

___16___h__30___m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 
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que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051642-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. V. (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26___/__03___/2020 às 

___16___h__30___m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051642-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. V. (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26___/__03___/2020 às 

___16___h__30___m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1050655-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1050655-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GINO MORAES NUNES 

REQUERIDO: ARIELE MONIQUE MARTINS Vistos, etc. Este processo, por 

seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o 

art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade da menor, aliado 

ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais e que o genitor 

ofertou os alimentos, arbitro alimento provisório no importe de 30,07% do 

salário mínimo, hoje equivalente a R$ 300,00 (duzentos e noventa e nove 

reais e quarenta centavos), devendo incidir sobre o 13º salário, valor este 

que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a satisfação das 

necessidades básicas da filha e verificando que não existe nos autos o 

valor que o requerido recebe como salário, que serão devidos a partir da 

citação, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, 

devendo ser depositado na conta a ser apresentada pela genitora. Quanto 

às visitas, tratando-se de direito fundamental da criança, que não pode 

ser objeto de qualquer forma de negligência ou omissão (CF., art 227 e 

ECA, art. 5°) e convencendo-me da verossimilhança da alegação e ante o 

fundado receio de dano irreparável a menor, privada do afeto e carinho do 

pai, com fulcro no artigo 300 do CPC, defiro, a antecipação dos efeitos da 

tutela, regulando o direito do genitor visitar a filha, em finais de semanas 

alternados, devendo o genitor buscar a criança no lar materno às 18h e 

devolve-la no domingo por volta das 18h00. Designo audiência de tentativa 

de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26___/__03___/2020 às 

__17____h__00___m. Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
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formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266229 Nr: 23940-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRJA, CSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ 

- OAB:8501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA SALETE 

JACOBSEN, para devolução dos autos nº 23940-78.2006.811.0041, 

Protocolo 266229, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269921 Nr: 2044-42.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJA, CSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ESTEVÃO 

FERRAZ - OAB:8501

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA SALETE 

JACOBSEN, para devolução dos autos nº 2044-42.2007.811.0041, 

Protocolo 269921, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Edital

COMARCA DE CUIABÁ-MT

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

JUÍZA DE DIREITO: ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO

GESTOR JUDICIÁRIO: CARLOS HENRIQUE SALIÉS RIBEIRO

EDITAL DE LEVANTAMENTO DE CURATELA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1026351-91.2017.8.11.0041

 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

 REQUERENTE: ELIETE CUNHA

 REQUERIDO: MARINO SOUTO FONTES FILHO

 LEVANTAMENTO DE CURATELA DE MARINO SOUTO FONTES FILHO

 RESUMO DA SENTENÇA: Diante disto, apesar da patologia do demandado 

ser irreversível, os sintomas encontram-se controlados através do uso 

contínuo da medicação, não havendo motivos para a manutenção da 

curatela (art. 756 do CPC/2015). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CURATELA, o que faço com 

fulcro no art. 487, I, c/c artigo 756, ambos do CPC/2015, para LEVANTAR 

a curatela de Marino Souto Fontes Filho. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito. Transitada em julgado, inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias. Ciência ao Ministério 

Público. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas processuais pelo requerido, devendo, no 

entanto, esta determinação, permanecer suspensa, por fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe concedo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

 Cuiabá-MT, 5 de agosto de 2019

Assinado eletronicamente

 Carlos Henrique Saliés Ribeiro

 Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1026569-22.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: JAIRO JACINTO DOS SANTOS

INTERDITADA: ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Lesão corporal permanente, em decorrência de 

ter sofrido um Acidente vascular encefálico isquêmico

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Rosa Maria 

Rodrigues da Silva, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação do Sr. Jairo Jacinto 

dos Santos, convivente da curatelanda, como seu CURADOR, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

interdito e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pelo Curador, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da parte curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, todavia, em razão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita concedida. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de agosto de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1014305-36.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

INTERDITADO: DIEGO JUNIOR DA SILVA CALAZANTE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Esquizofrenia indiferenciada (CID 10 F20.3)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Diego Junior da Silva Calazante, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 
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conseguinte, NOMEIO a Srª. Cecilia Rocha da Silva, genitora do 

curatelando, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, todavia, em 

razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1024873-14.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: MARIA LUCIA RONDON DE FIGUEIREDO

INTERDITADO: HILARIA CIRIACA DE ARMECE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de Amnésia Dissociativa

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Hilaria 

Ciriaca de Armece, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Maria Lucia 

Rondon de Figueiredo, filha da curatelanda, como sua CURADORA, o que 

faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo 

de compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da parte curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Luiz Alberto Machado Júnior

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1024570-34.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: JORGE CARLOS DUARTE

INTERDITADA: THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de Neuropatia Hereditária e Idiopática 

não especificada (CID 10 G60.9) e Epilepsia não especificada (CID 10 

40.9)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Thais 

Munique Silva Duarte, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação do Sr. Jorge Carlos 

Duarte, genitor da curatelanda, como seu CURADOR, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e do curador, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pelo Curador. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1013933-87.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]
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CURADORA: INES PEREIRA MARQUES

INTERDITADA: VALERIA MAIRA MARQUES NEVES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de Esquizofrenia Catatônica, 

Esquizofrenia Paranoide, Psicose não Orgânica e outros sinais e sintomas 

relativos ao Sistema Nervoso

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Valeria 

Maira Marques Neves,, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Ines Pereira 

Marques, genitora da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Luiz Alberto Machado Júnior

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 0055097-54.2015.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ELIDA LEMES DO NASCIMENTO

INTERDITADA: LARRISA LEMES DA CONCEICAO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Paralisia Quadriplégica CID G80.0

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Larrisa 

Lemes da Conceição, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Elida Lemes do 

Nascimento, genitora da curatelada, como sua CURADORA, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte 

requerida, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Luiz Alberto Machado Júnior

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1022112-10.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: LUCIMAR MACHADO DE SOUZA

INTERDITADO: ALLAN VICTOR SOUZA XAVIER

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de paralisia cerebral hemiplegia 

espastica

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Allan Victor Souza Xavier, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Lucimar Machado de Souza, genitora do curatelando, como 

sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 
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no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1009391-89.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS PERICIAIS, 

CITAÇÃO, LIMINAR, MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVAS]

CURADORA: ARMINDA MOURA DE AVILA MOURAO

INTERDITADA: LEONILDA MOURA DE AVILA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de deficiência mental

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Leonilda 

Moura de Ávila, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis. Por conseguinte, nomeio a Srª. Arminda Moura de Ávila 

Mourão, irmã da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1023160-38.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: SERGIO PASCOLI ROMANI

INTERDITADO: BRUNO RODRIGUES ROMANI

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portador de ‘Esquizofrenia Paranoide’ (CID 10 

F20.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

CURATELA de BRUNO RODRIGUES ROMANI, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. SÉRGIO PASCOLI ROMANI, genitor do 

curatelando, como seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo 

Curador, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão de 

nascimento do curatelado, conditio sine qua non para a expedição do 

termo correlato. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pelo requerido, suspensa, todavia, em razão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita a que faz jus. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004201-48.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Curadoria dos bens do ausente]

CURADORA: HOSANA DA SILVA PERUARE

INTERDITADO: DOUGLAS DA SILVA PERUARE

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Quadro clínico compatível com Retardo Mental 

Moderado (CID 10 F71) e Epilepsia (CID 10 G40)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Douglas da Silva Peruare, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Hosana da Silva Peruare, genitora do curatelando, como 

sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar 

em juízo cópia da certidão de nascimento do curatelado, conditio sine qua 

non para a expedição do termo correlato. Após, expeça-se mandado ao 
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Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 0029118-56.2016.8.11.0041

ESPÉCIE: [BEM DE FAMÍLIA]

CURADORES: HELENA FERREIRA DA SILVA MOESSA e JOÃO MOESSA 

DE LIMA

INTERDITADO: ROOSEVELT LUIS FERREIRA MOESSA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador doença mental crônica

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: Por conseguinte, NOMEIO a Sra. Helena Ferreira 

da Silva Moessa e o Sr. João Moessa de Lima, genitores do curatelando, 

respectivamente, como seus CURADORES, o que faço com fundamento 

no artigo 1.775, §1º, c.c. artigo 1.775-A, ambos do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistirem o interditado 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promoverem tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do interdito e dos 

curadores, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pelos Curadores. Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da a

ssistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1017423-54.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: EDUZE GOMES DA SILVA

INTERDITADO: ENEDINO BATISTA GOMES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portador de Alzheimer (CID 10 G30.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Enedino Batista Gomes, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Eduze Gomes da Silva, irmã do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar 

em juízo cópia da certidão de nascimento do curatelado, conditio sine qua 

non para a expedição do termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1042088-03.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ANGELITA DOS SANTOS

INTERDITADO: WILHAN FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de quadro clínico compatível com 

Retardo Mental Profundo (CID 10 F73), Eplepsia não especificada (CID 10 

G40.9) e Paralisia Cerebral (CID 10 G80)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Wilhan Fernando dos Santos Almeida, qualificado nos autos, 

por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Angelita dos Santos Almeida, mãe do curatelando, como 

sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 
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DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1029572-48.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: NILZA DA SILVA LARA

INTERDITADO: MATHEUS MATSUO LARA ITIKI

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de retardo mental grave (CID 10 F72)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA, Matheus Matsuo Lara Itiki, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Nilza da Silva Lara, genitora do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004862-27.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Curadoria dos bens do ausente]

CURADORA: BRUNA FRANCISCA DE PAULA

INTERDITADO: EMILIO FRANCISCO DE PAULA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de Esquizofrenia (CID 10 F20)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA, Emilio Francisco de Paula, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Bruna Francisca de Paula, irmã do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo 

demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1001649-81.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: IVONE IZIDORA DO NASCIMENTO

INTERDITADO: GREICE ISIDORA DO NASCIMENTO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Apresenta quadro de rebaixamento global 

intenso da inteligência, bem como graves limitações com incontinência das 

funções fisiológicas

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 
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O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA, Graice Isidora 

do Nascimento, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida nos 

autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Sra. Ivone Izidora do 

Nascimento, genitora da curatelada, como sua CURADORA, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, o qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1032490-59.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: DAYANE CEZAR GONTIGIO RIBEIRO LEITE

INTERDITADO: JOSE APARECIDO GONTIGIO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de Alzheimer

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Jose Aparecido Gontigio, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, NOMEIO a Srª. Dayane Cezar Gontigio Ribeiro Leite, filha do 

curatelando, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão 

de nascimento do curatelado, conditio sine qua non para a expedição do 

termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1005044-13.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

CURADORA: JUCILENE DO NASCIMENTO

INTERDITADO: GILSANE APARECIDA DO NASCIMENTO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticada com Oligofrenia Moderada

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Gilsane 

Aparecida do Nascimento, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Jucilene do 

Nascimento, irmã da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Expeça-se mandado 

ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004022-17.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Curadoria 

dos bens do ausente]

CURADORES: VALMIR CECILIO ARAUJO SIQUEIRA e MARCIO 

FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA

INTERDITADA: SUELYM RODRIGUES DE ARAUJO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de demência na doença de 

Alzheimer de início tardio (CID 10 F001)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Suelyn de 

Araújo Siqueira, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. 

Por conseguinte, NOMEIO o Sr. Valmir Cecílio de Araújo Siqueira e o Sr. 

Marcio Fernandes de Araújo Siqueira, filhos da curatelanda, 

respectivamente, como seus CURADORES, o que faço com fundamento 

no artigo 1.775, §1º, c.c. artigo 1.775-A, ambos do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistirem a interditada 

(requerida) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promoverem tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e dos 

curadores, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pelos Curadores. Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas recolhidas no ID. 18364797. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1034613-93.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ANA MARIA CATARINA DE AQUINO

INTERDITADO: ALESSANDRA ALLEN DE AQUINO SILVA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de Síndrome de Turner (CID 10 Q 96) 

e Escoliose não especificada (CID 10 M 41.9)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Alessandra 

Allen de Aquino Silva, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida 

nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Ana Maria 

Catarina de Aquino, genitora da curatelanda, como sua CURADORA, o que 

faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo 

de compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

interdita e da curadora, bem assim as demais disposições constantes no 

artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da parte curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1003037-82.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: GLORINHA DE ALMEIDA

INTERDITADO: LUCIVALDO ALMEIDA DA CRUZ

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de retardo mental moderado e 

epilepsia (CID 10 F72 e G40.8)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA o Sr. 

LUCIVALDO ALMEIDA DA CRUZ, qualificado nos autos, por incapacidade 

civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as 

limitações previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis e, por conseguinte, confirmo a liminar 

concedida nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. 

GLORINHA ALMEIDA DA CRUZ, genitora do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir ao 

curatelado (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 
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(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome do interdito e da curadora, bem assim as 

demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na 

sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, a ser assinado pela 

Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão 

de nascimento da parte requerida, conditio sine qua non para a expedição 

do termo judicial. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da parte curatelada, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela parte demandada. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1029752-64.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: LINDALVA FERREIRA MUNIZ

INTERDITADA: CONCEIÇÃO FERREIRA MUNIZ

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de retardo mental grave (CID 10 

F72-9)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Conceição 

Ferreira Muniz, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis. Por conseguinte, nomeio a Srª. Lindalva Ferreira Muniz, 

irmã da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com fundamento 

no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual

deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar 

em juízo cópia da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua 

non para a expedição do termo de curatela. Expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, 

inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários 

pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1009142-41.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORES: JOSE SERGIO FAGUNDES ALVES JUNIOR, LENITA MAIA 

MINHO

INTERDITADO: DENIS RAFAEL MINHO FAGUNDES ALVES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticado com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (CID 10 F84) e Retardo Mental Moderado (CID 10 F71)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Denis Rafael 

Minho Fagundes Alves, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos 

autos. Por conseguinte, NOMEIO a Sra. Maia Minho e o Sr. José Sergio 

Fagundes Alves Junior, genitores do curatelando, como seus 

CURADORES, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, c.c. artigo 

1.775-A, ambos do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistirem o interditado (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promoverem tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do interdito e dos curadores, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelos 

Curadores. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1007464-88.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADOR: JAILSON DA SILVA BARBOSA

INTERDITADO: JOSEMAR DA SILVA BARBOSA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO:

 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 1.775, § 1º, do 

CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de substituir 

a curatela do Sr. Josemar da Silva Barbosa, transferindo para o seu irmão, 
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Sr. Jailson da Silva Barbosa, que passará a ser seu curador e, por 

conseguinte, confirmo a liminar de ID. 18414012. Custas pelo requerido, 

suspensa, todavia, em razão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita concedida. O termo de curatela deverá ser assinado assim que 

registrada a sentença, incumbindo-se o curador de assistir o interditado 

em todos os atos da vida civil, devendo o curador observar o disposto nos 

artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil. Publique-se na forma prevista no art. 

755, § 3º, do NCPC. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral de Pessoas Naturais, somente para 

constar a modificação da curadoria do interditado. Expeça-se o alvará de 

curatela. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1032602-28.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Capacidade]

CURADORA: ROSEMARY DE FARIA FUKUSHIMA

INTERDITADA: ZITA DE FARIA FUKUSHIMA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticada com doença de Alzheimer (CID 

10 G30)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA, Zita de Faria 

Fukushima, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, confirmando a liminar outrora deferida. Por conseguinte, 

mantenho a nomeação da Sra. Rosemary de Faria Fukushima, filha da 

curatelada, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do interdito e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA. Expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento da curatelada, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1016067-24.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: JACIRA MARIA MENDES

INTERDITADA: MARIA ESTELA DA SILVA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de Retardo Mental Grave – 

comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento (CID 10 F 72.1)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA, Maria Estela 

da Silva, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida nos autos. Por 

conseguinte, mantenho a nomeação da Sra. Jacira Maria Mendes, genitora 

da curatelada, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá 

ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela demandada, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1018271-41.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CAPACIDADE 

PROCESSUAL, CITAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, 

Relações de Parentesco, Tutela e Curatela]

CURADORA: JANICE AUGUSTA DE SOUZA

INTERDITADA: THYSSYANNE EULICE FERNANDA SOUZA FARIA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de CID 10F78 (retardo mental) - 

transtornos mentais e comportamentais

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA, THYSSYANNE EULICE FERNANDA SOUZA FARIA, qualificada 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 
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atos da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis. Por conseguinte, NOMEIO da Srª. MARIZETE CORDEIRO DANTAS 

RIBEIRO, genitora da curatelada, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a curatelada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no site do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

curatelado e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, o qual deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo, eis que 

se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência 

de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1031868-77.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB

INTERDITADA: PAOLA CORREA MIGUEIS JACOB

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Sofre de quadro de paralisia cerebral

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA PAOLA CORRÊA MIGUEIS JACOB, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. SÉRVIO TÚLIO MIGUEIS 

JACOB, genitor da curatelada, como seu CURADOR, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-lhe assistir a curatelada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no site do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

curatelada e de seu curador, bem assim as demais disposições 

constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o 

ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo Curador. Após, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1006184-19.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: RITA BEATRIZ BIONDO

INTERDITADA: ARYANE BIONDO BARRETO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portadora de retardo mental leve (CID 10 F70.8) 

e ansiedade generalizada (CID 10 F41.1)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Aryane Biondo 

Barreto, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis e, em decorrência, confirmo a liminar concedida nos autos. Por 

conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Rita Beatriz Biondo, genitora 

da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da interdita e da curadora, 

bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do 

CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá 

ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo 

cópia da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua non para 

a expedição do termo de curatela. Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

parte curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 

93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela 

demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1004334-27.2018.8.11.0041
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ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADORA: MARIA NELI BIZERRA

INTERDITADO: FRANCISCO LUIS MARTINS BEZERRA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticado com quadro clínico compatível 

com Esquizofrenia Paranóide (CID 10 F20.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA Francisco Luiz Martins Bezerra, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. e, via de 

consequência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

NOMEIO a Srª. Maria Neli Bizerra, mãe do curatelando, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que 

deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte 

requerente, suspensa, todavia, em razão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedida. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1031423-59.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

CURADOR: JARY GOMES FILHO

INTERDITADO: ESTEVAO DE CASTRO GOMES

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de ‘Esquizofrenia Paranoide’ (CID 10 

F20.0)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA ESTEVÃO DE CASTRO GOMES, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em 

decorrência, confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. JARY GOMES FILHO, genitor do 

curatelado, como seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e de seu curador, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo 

Curador, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão de 

nascimento do curatelado, conditio sine qua non para a expedição do 

termo correlato. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pelo requerido, suspensa, todavia, em razão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita a que faz jus e ora 

concedo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1040102-14.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

REQUERENTE: MARIANA BENEDITA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: portadora de Esquizofrenia (CID 10 F20.8)

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Ernestina Maria 

do Nascimento, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis e, em decorrência, confirmo a liminar concedida nos autos. 

Por conseguinte, mantenho a nomeação da Srª. Mariana Benedita do 

Nascimento, filha da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a interditada (requerida) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome da 

curatelada e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que 

deverá apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da 

curatelada, conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. 

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da curatelada, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pela demandada, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 
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no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

EDITAL DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 1043857-46.2018.8.11.0041

ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]

CURADOR: CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA

INTERDITADO: PEDRO VIEIRA SOUZA

CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Portador de deficiência mental desde o seu 

nascimento, sendo incapaz de gerir a sua vida civil.

LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO 

O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS.

RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de PEDRO 

VIEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, por incapacidade civil para 

exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis. Por conseguinte, mantenho a NOMEAÇÃO do Sr. 

LOURENÇO VIEIRA DE SOUZA, genitor do interditado, como seu 

CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de representar o 

interditado (requerido) em todos os atos da vida civil atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração, bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no site do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome do curatelado e do curador, bem assim as 

demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na 

sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado 

pelo Curador, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da 

certidão de nascimento do requerido, conditio sine qua non para a 

expedição do termo judicial. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

curatelado, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

Carlos Henrique Saliés Ribeiro

Gestor Judiciário

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032339-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. N. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação da Exequente 

no ID 28142316, em cumprimento à decisão de ID 27637266, impulsiono os 

autos para intimar a parte Executada a fim de, no prazo de 15 dias, efetuar 

o pagamento do débito exequendo. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021293-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. C. D. Q. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT17016-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021293-73.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 27659800, impulsiono os autos para intimar as partes 

AUTORA e REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se 

manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0010360-10.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. P. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMAS ANDRE RIBEIRO OAB - MG9935-O (ADVOGADO(A))

AILTON SANCHES OAB - MT3510-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28108249, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005977-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MACHIAVELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RUBENS WOICZACKY MACHIAVELLI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CLEOMAR LUZIA MACHIAVELLI THIELE (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIANE DE FATIMA MACHIAVELLI (HERDEIRO)

ROBERTO MACHIAVELLI (HERDEIRO)

SILVANA MACHIAVELLI (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1005977-20.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] REQUERENTE: SELMA MACHIAVELLI INVENTARIADO: JOAO 

RUBENS WOICZACKY MACHIAVELLI INTIMANDOS: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos do presente Inventário, para se manifestar 

nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras 

declarações apresentadas pelo(a) inventariante. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se do inventário dos bens deixados pelo(a) falecido(a) JOÃO 
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RUBENS WOICZACKY MACHIAVELLI. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. 

Preliminarmente, acolho as justificativas apresentadas pela inventariante 

no ID. 16320694, razão pela qual, removo a Sra. Selma Machiavelli do 

cargo de inventariante, e, por conseguinte, NOMEIO inventariante a filha do 

extinto, Cleomar Luzia Machiavelli Thiele, conforme autoriza o artigo 617, III, 

do CPC/2015, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC/2015), em conformidade com o disposto 

no art. 620 do CPC/2015. A inventariante deverá ser intimada 

pessoalmente no endereço constante na inicial. Concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para que a inventariante traga aos autos a certidão de 

casamento atualizada do falecido, bem assim a certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo extinto, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 

do CNJ, e, o plano de partilha. Com o aporte dos documentos, citem-se os 

demais interessados, e, a Fazenda Pública, para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e 

ss do Código Processo Civil. Publique-se edital, ante o teor do art. 626, §1º 

do CPC. Intime-se e cumpra-se. Às providências. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista 

Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038775-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO BORGES OAB - MT25140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. R. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o memorial de cálculo de ID 

28151739 e seguintes, em cumprimento à decisão de ID 27586528, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para efetuar o 

pagamento do débito alimentar atualizado, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão 

civil, nos termos do artigo 528 §§ 1º e 3º, do NCPC. Cuiabá/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033626-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. S. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. L. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28133627, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001777-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT11218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001777-96.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28101312 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro viés, necessário salientar que os 

interessados postulam a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser firmada por eles, bem 

assim qualquer documento que demonstre que preenchem os requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja 

acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária. Após, com o decurso do alusivo prazo e, retificada a situação 

apontada, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC 

e, na sequência, volvam-me conclusos para deliberação. Às 

providências." Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041450-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIANA CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DA CRUZ CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1041450-67.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: SALVIANA CORREA DA CRUZ INTERDITADO: 

JONAS DA CRUZ CORREA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: retardo mental 

moderado (CID 10 – F71) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA JONAS DA CRUZ CORREA, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. 

Por conseguinte, mantenho a nomeação de SALVIANA CORREA DA 

CRUZ, tia do curatelado, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no site do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

curatelado e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pela parte demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade 

diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 
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98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037427-42.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. A. D. S. (EXEQUENTE)

E. V. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0037427-42.2011.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.264,86 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: CREUZA 

APARECIDA AGUILHER DA SILVA e ERICK VINICIUS AGUILHER DA SILVA 

POLO PASSIVO: ODILIS AGUILHER DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Certidão de Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal 

da parte autora, com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono 

os autos para expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da 

parte autora para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, 

digitei. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1052846-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STWART CRUZ ROCHA OAB - MT27624/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1052846-07.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28165010 - "(...) Assim, diante da incompetência absoluta desta Vara de 

Família e Sucessões, em razão da matéria, declino da competência do 

presente processo para o Juízo da Segunda Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, 

na qual se processa a ação nº. 1049458-96.2019.8.11.0041. Providencie 

o Sr. Gestor com as medidas necessárias para a redistribuição do 

processo àquele juízo. Expeça-se o necessário. Às providências." 

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0028926-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DAS GRACAS SOUZA BUENO OAB - MT20911-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. A. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0028926-26.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28134795 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 23926874, atinente à partilha de 

bens, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. 

Transitada em julgado, expeça-se, se necessário, o correlato Formal de 

Partilha, ficando o Serviço Registral, autorizado a exigir, se necessário, os 

comprovantes de recolhimento de eventual imposto devido. Por fim, tendo 

em vista o acordo realizado, condeno as partes ao pagamento pro rata 

das despesas e custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade concedida as partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0038807-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. M. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. M. M. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0038807-27.2016.8.11.0041 Certifico que, por 
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meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28142429 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 23833140, atinente à guarda, alimentos e direito de 

convivência (visita), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas pro rata. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo." Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019182-51.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0019182-51.2009.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28133202 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo 

recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059672-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. G. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1059672-49.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: DAYSE CRISTINA RIBEIRO CHAVES Endereço: RUA UM, CASA 311, 

JARDIM ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO PASSIVO: 

Nome: CHARLES MICHAEL GONZAGA DE MIRANDA Endereço: AVENIDA 

JOINVILLE, 28, QD 28, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-090 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de Impulsionamento: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a 

impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 

1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. itucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005660-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

1ª Promotoria Civel de Cuiabá (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALÍCIO DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1005660-85.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica, Alimentos] CURADORA: MARIA SOLEDADE 

DE SOUZA AMADEO INTERDITADO: NATALÍCIO DE JESUS CAUSAS DA 

INTERDIÇÃO: portador de esquizofrenia (CID 10 F20.3) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Natalício de Jesus, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, confirmo a liminar 

deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. Maria Soledade de 

Souza Amadeo, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 
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n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 21 de 

janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036955-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA BENEDITA AIRES OAB - 034.310.441-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 25 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1036955-77.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: CLARA EMANOELI 

AIRES FRIOZZO - VERONICA BENEDITA AIRES POLO PASSIVO:CLAUDIO 

DA SILVA FRIOZZO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1052078-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. D. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28133957, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0004895-78.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE NUCIA DE MARCHI OAB - MT15444-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

LIGIMARI GUELSI OAB - MT12582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0004895-78.2012.8.11.0041 Valor da causa: R$ 5.193,69 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: SONIA 

SOARES MENDES POLO PASSIVO: ADAO CARDOSO DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. 
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CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002151-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DIAS SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUEZEDEK FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002151-15.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem se processar em segredo de justiça, 

conforme dispõe o art. 189, inciso II, do NCPC, o presente tramitará em 

sigilo, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. De outro viés, 

necessário salientar que os interessados postulam a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostaram ao 

feito a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser 

firmada por eles, bem assim qualquer documento que demonstre que 

preenchem os requisitos para o deferimento da benesse pretendida, 

assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o 

benefício de assistência judiciária. Às providências. Cuiabá/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008446-81.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. P. P. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. (. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0008446-81.2003.8.11.0041 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

ADRIANA DE PINHO PEREIRA FERREIRA POLO PASSIVO: IVONE PINHO 

(DE CUJUS) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005660-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

1ª Promotoria Civel de Cuiabá (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALÍCIO DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1005660-85.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica, Alimentos] CURADORA: MARIA SOLEDADE 

DE SOUZA AMADEO INTERDITADO: NATALÍCIO DE JESUS CAUSAS DA 

INTERDIÇÃO: portador de esquizofrenia (CID 10 F20.3) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Natalício de Jesus, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, confirmo a liminar 

deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. Maria Soledade de 
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Souza Amadeo, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 21 de 

janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005660-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

1ª Promotoria Civel de Cuiabá (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALÍCIO DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1005660-85.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica, Alimentos] CURADORA: MARIA SOLEDADE 

DE SOUZA AMADEO INTERDITADO: NATALÍCIO DE JESUS CAUSAS DA 

INTERDIÇÃO: portador de esquizofrenia (CID 10 F20.3) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Natalício de Jesus, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, confirmo a liminar 

deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. Maria Soledade de 

Souza Amadeo, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no 

artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 21 de 

janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041450-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIANA CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DA CRUZ CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1041450-67.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: SALVIANA CORREA DA CRUZ INTERDITADO: 

JONAS DA CRUZ CORREA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: retardo mental 

moderado (CID 10 – F71) LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

SUBMETER À CURATELA JONAS DA CRUZ CORREA, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. 

Por conseguinte, mantenho a nomeação de SALVIANA CORREA DA 

CRUZ, tia do curatelado, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na 

rede mundial de computadores, no site do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

curatelado e da curadora, bem assim as demais disposições constantes 

no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE 

CURATELA, que deverá ser assinado pela Curadora. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pela parte demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade 

diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora concedo, 

eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045976-43.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

A. G. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

LEA DE GUSMAO E SILVA OAB - 863.170.671-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA OAB - MT11872-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o comparecimento espontâneo 

do executado (ID 27951841), impulsiono os autos para o intimar, via DJE, 

através de seus procuradores, a fim de, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor acima indicado, 

mais as parcelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento (art. 

528, §7º, do CPC), comprovar que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo 

(art. 528 do CPC), sob pena de ser protestado o título executivo judicial, no 

que tange ao débito exequendo, e decretada a sua prisão. Cuiabá/MT, 21 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021035-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. M. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS OAB - MT9530/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

27770457, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008837-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0008837-79.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 5.628,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: SAMANTA 

RONDON DA SILVA POLO PASSIVO: LUIZ RODRIGUES SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060346-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. S. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28186068, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1042984-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE HIPOLITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Amelia Hipolito (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 
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DIAS PROCESSO Nº 1042984-46.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] REQUERENTE: ELENICE HIPOLITO PEREIRA REQUERIDO: MARIA 

AMELIA HIPOLITO INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos do 

presente Inventário, para se manifestar nos autos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sobre as primeiras declarações apresentadas pelo(a) 

inventariante. RESUMO DA INICIAL: Trata-se do inventário dos bens 

deixados pelo(a) falecido(a) MARIA AMELIA HIPOLITO. 

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que a 

inventariante apresentou as primeiras declarações, consignando o valor 

total dos bens em R$ 686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil reais), 

deixando entrever que o espólio possui capacidade financeira para arcar 

com as custas processuais e demais despesas, razão pela qual indefiro o 

pedido de gratuidade e determino o recolhimento das custas, no prazo de 

15 dias. Se recolhidas, cumpra-se a decisão que segue, do contrário, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Constato que a inventariante 

apresentou as primeiras declarações (ID 18286529), acostando Certidões 

Fiscais negativas da PGE/MT e SEFAZ/MT (ID 18286532), da Fazenda 

Nacional (ID. 18286533), do Município de Planalto da Serra/MT (ID. 

18621741) e certidão de inexistência de testamento (ID 18621539). 

Todavia, não encartou a matrícula dos imóveis que compõe o espólio, a fim 

de demonstrar a propriedade registral, como também a certidão fiscal 

negativa do Município de Cuiabá/MT, de maneira que determino o aporte no 

prazo de 30 dias. Consigno, ainda que, oportunamente, deverá ser 

aportado ao feito as certidões de casamento dos herdeiros e, a depender 

do regime de casamento, ser promovida a retificação das declarações 

para incluir os respectivos cônjuges. No mais, citem-se os herdeiros 

indicados nas primeiras declarações, e intime-se a Fazenda Pública, para, 

querendo, manifestarem-se sobre os seus termos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código Processo Civil. 

Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às providências. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto 

Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 

2020 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054154-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

27855312, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040506-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1040506-65.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela] CURADORA: DIVINA DE JESUS FERREIRA INTERDITADO: JORGE 

DE JESUS FERREIRA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Transtorno de 

Desenvolvimento Psicológico não especificado (CID 10 F 89) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA 

Jorge de Jesus Ferreira, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. 

Divina de Jesus Ferreira, mãe do curatelando, como sua CURADORA, o 

que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante 

termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o curatelando 

(requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração 

(art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de 

promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto 

nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinado pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento da parte requerida, 

conditio sine qua non para a expedição do termo judicial. Após, expeça-se 

mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento do curatelado, observando-se o disposto no artigo 

29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e 

honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada e que ora 

concedo, eis que se extrai dos documentos carreados que, a princípio, 

possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 

98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. 

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041031-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. M. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. R. F. (REU)

D. M. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1041031-47.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 4.800,00 ESPÉCIE: 

[Investigação de Paternidade]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: DYENNER MARLEY MUNIZ MENDONCA POLO 

PASSIVO: DANIEL MARTINS ALENCAR e EDEM MAX ROCHA FERREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 
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expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034838-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034838-16.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28185406 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006175-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUZA MACEDO OAB - 025.102.571-37 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006175-57.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28184077 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos 

órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do 

executado do rol de devedores. Outrossim, REVOGO a prisão civil 

decretada nos presentes autos em desfavor de Fredy Alvarez da Silva. 

Proceda-se com o recolhimento e demais providências relativas ao 

mandado de prisão expedido. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com 

as baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008392-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589-O (ADVOGADO(A))

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. R. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008392-73.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28149865 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo 

recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024524-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANTZCIA MEDJINA AGENA NOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024524-11.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26238171 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando os interessados Frantzcia 

Medjina Agena Noel e Adams Prince Royce Noel, a realizarem o 

levantamento, no percentual de 50% para cada um, do valor total referente 

ao saldo bancário deixado pelo de cujus. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, expeça-se o necessário para o 

levantamento do valor. Custas e despesas pelos interessados, suspensa 

a exigibilidade, todavia, diante do benefício da assistência judiciária 

gratuita a que fazem jus e ora concedo. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001988-35.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE SOUZA PORTO (REQUERENTE)

JOSE GREGORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

YASMIM DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

EDIRLEY SOUZA PORTO (REQUERENTE)

EDINEY SOUZA PORTO (REQUERENTE)

SIULANE DE SOUZA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANNE KYULA ALVES OAB - MT27066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1001988-35.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura do Inventário, interposto por Flávia de Souza Porto e outros, em 

razão do falecimento de Rosenilda Ventura de Souza Oliveira. Pretendem 

os interessados a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

requerente, do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais 

e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos 

autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 1.000,00 (um mil reais), à causa, que 

será oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não houve a 

indicação/avaliação dos bens deixados pelo extinto, razão pela qual 

postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a apresentação 

das primeiras declarações, bem assim quanto ao exame do valor da 

causa. De outro viés, consigno que a presente tramitará na forma de 

arrolamento sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são maiores, 

capazes e estão representadas pela mesma advogada. Por conseguinte, 

tendo em vista a ausência de controvérsia entre os interessados, NOMEIO 

inventariante a filha da extinta, Flávia de Souza Porto, conforme autoriza o 

artigo 617, II, do CPC/2015, a qual deverá bem e fielmente desempenhar a 

função, independente de termo. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias 

para que aporte aos autos a certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo extinto, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, consoante determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No 

alusivo interregno a inventariante deverá carrear ao feito as certidões 

negativas de débitos expedidas em nome do falecido, bem assim os 

documentos atualizados dos bens inventariados. No prazo supra, deverão 

ser juntadas as primeiras declarações e o plano amigável de partilha, caso 

possível. Cumpridas ou não tais determinações, certifique-se e conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012655-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DE LARA (REQUERENTE)

ENIO TEODORICO DE LARA FILHO (REQUERENTE)

MARTA DE LARA HUNGRIA (REQUERENTE)

MARCIA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA EMILIA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1012655-51.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Expedição de 

Alvará Judicial apresentado por Enio Teodorico de Lara Filho, Márcia de 

Lara, Mara de Lara e Marta de Lara, qualificados nos autos, por intermédio 

de causídico constituído, visando o recebimento do crédito atinente a saldo 

de conta corrente, não recebidos em vida pela de cujus DAMIANA EMILIA 

LARA, sua genitora. Através da decisão de ID.13699678, foi determinada 

a requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social, como 

também foi realizada pesquisa BacenJud, a qual restou frutífera, ID 

13926368, ainda, foi postergada a análise do pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita. Por meio da petição de ID. 14220914, os 

interessados pugnaram a expedição de ofício ao Banco do Brasil. O INSS 

noticiou a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 14448147. Na 

decisão de ID. 15856807, foi determinada a expedição de ofício ao Banco 

do Brasil requisitando informações acerca de eventuais créditos. No ID. 

19989728, o Banco do Brasil informou a necessidade do ofício assinado 

pela magistrada para cumprir a determinação. No ID. 20147460, foi 

concedido prazo de 15 dias, para que as partes se manifestem acerca 

das respostas de ofícios. As partes deixaram de transcorrer o prazo sem 

se manifestarem, ID.21089318. Na decisão de ID. 24507559, foi 

determinada a reiteração da diligência ao Banco do Brasil. O Banco do 

Brasil, respondeu o ofício no ID 26072235, informando que o valor 

encontrado no BacenJud, foi transferido para a aludida Conta Judicial. Os 

interessados postularam a expedição de Alvará Judicial, ID. 26104480. Em 

seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de 

jurisdição voluntária consistente em autorização para o levantamento de 

numerário relativo a valores deixados pela Srª. Damiana Emilia Lara, por 

ela não recebido em vida. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser 

acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é desnecessária 

maiores formalidades, bastando apenas comprovar a condição de 

dependente habilitado perante o INSS e, na sua falta, dos sucessores, na 

forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que a extinta 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, a falecida era viúva, deixou 4 (quatro) filhos e 

deixou bens a inventariar, ID. 13143442 - Pág.2, evidenciando dos demais 

documentos encartados à inicial que os interessados são seus herdeiros 

e, portanto, legitimados a levantar o numerário relatado nos autos. Desta 

feita, não podemos deixar de considerar que restou cabalmente 

comprovada a existência de valores não recebidos em vida pela falecida, 

não havendo qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em favor dos 

interessados, sucessores da falecida na forma da lei civil. Saliente-se, por 

oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a 

necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos a de cujus e por ela não recebidos em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando os interessados Enio Teodorico de Lara Filho, Márcia 

de Lara, Mara de Lara e Marta de Lara, a realizarem o levantamento, no 

percentual de 25% para cada um, do valor total referente ao saldo 

bancário deixado pela de cujus. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, observando-se 

as contas declinadas no feito, no ID. 26104480. Custas e despesas pelos 

interessados, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita a que faz jus e ora concedo, diante do saldo 

a ser levantado. Por fim, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009738-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - MT13196-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso OAB - 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

0009738-81.2015.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação Cautelar 

Inominada com Pedido de Liminar ajuizada por Maria Luiza de Carvalho em 

face do Estado de Mato Grosso. Analisando o pedido de ID. 23872060 - 

Pág. 3, vislumbro que a parte autora postulou a desistência da ação, e 

consequente extinção do processo. Desta feita, como é sabido, o 

interesse de agir advém da necessidade de se obter, através do 

processo, proteção ao interesse substancial, que in casu, já não existe 

mais, uma vez que a autora vindicou extinção da demanda em decorrência 

da perda do objeto. Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV e VI do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, despesas e 

honorários. Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com 

as devidas anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060647-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1060647-71.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Petição da 

Herança, c/c Com Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito, Danos 

Morais e com Pedido de Liminar ajuizada por Beatriz Moura de Souza 

representada por sua genitora Graziella Moura de Paula em face de 

Regina Fatima Martins Farias Pereira, todos qualificados nos autos. 

Compulsando o feito, verifico que a parte autora requereu a desistência da 

ação, ID. 27674938. Em decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo 

diploma legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, 

todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade, que ora 

concedo. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007187-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1007187-72.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Pedido de Alvará 

Judicial apresentado por Lidia Pereira Miranda, qualificada nos autos, 

visando receber os resíduos previdenciários, não recebidos em vida pelo 

de cujus Joeberson Miranda Ferreira, filho da interessada. Através da 

decisão de ID. 18405933, foi determinada a inclusão do genitor do extinto 

ou apresentação de renúncia dos valores, bem como a requisição de 

informações ao Instituto Nacional do Seguro Social, como também foi 

postergada a análise do pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 

19452377. No ID. 20333423, foi encartado ao feito a renúncia de valores 

de José Ferreira Pinto em favor da interessada, bem como postulado a 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações 

acerca dos valores a título de FGTS em nome do falecido. Por meio da 

decisão de ID. 21897735, foi realizada pesquisa via BacenJud, a qual 

restou infrutífera, bem como, determinada a requisição de ofício à Caixa 

Econômica Federal. Sobreveio informação prestada pela Caixa Econômica 

Federal, que o de cujus deixou valores a título de FGTS, sendo efetuada a 

transferência para à Conta Única do Poder Judiciário, ID. 22807747. A 

interessada postulou a expedição de Alvará Judicial, ID. 22984274. Em 

seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de 

jurisdição voluntária consistente em autorização para o levantamento de 

numerário relativo a valores deixados pelo falecido Joeberson Miranda 

Ferreira, a título de FGTS. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser 

acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é desnecessária 

maiores formalidades, bastando apenas comprovar a condição de 

dependente habilitado perante o órgão empregador do extinto e, na sua 

falta, dos sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que o extinto 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, o falecido era solteiro, ID. 18127283, p. 1. 

Também consta nos autos que o genitor do extinto renunciou 

expressamente a sua cota parte em favor da interessada, consoante 

ID.20333426, p.2. Logo, a interessada seria a titular do direito ao 

recebimento dos valores deixados pelo extinto. Desta feita, não podemos 

deixar de considerar que restou cabalmente comprovada a existência de 

valores não recebidos em vida pelo falecido, a título de FGTS, não 

havendo qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em favor da 

interessada, sucessora do extinto na forma da lei civil. Saliente-se, por 

oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a 

necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando a interessada Lidia Pereira Miranda, a realizar o 

levantamento do valor total referente ao FGTS deixado pelo de cujus e 

depositados nos autos. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se a conta declinada no feito. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário para o levantamento. Custas e despesas pela 

interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante do 

valor objeto de levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015171-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GONCALVES BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 
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1015171-78.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará 

Judicial apresentado por Camilla Gonçalves Borba, qualificada nos autos, 

visando o recebimento de valores deixados em conta bancária e referente 

à FGTS, PIS e PASEP, pelo de cujus Oriotildes Vieira Borba, genitor da 

interessada. Através da decisão de ID. 7842201 foi determinada a 

requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa 

Econômica Federal, oportunidade em que foi realizada pesquisa via 

BacenJud, a qual restou infrutífera. Também foi indeferido o pedido de 

intimação da herdeira Estéfany Gonçalves Borba, e ao final, foi 

postergada a análise do pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 

11016215. A Caixa Econômica Federal, informou por meio do ofício de ID. 

11308150, que não localizou o número de PIS/PASEP em nome do falecido. 

No ID. 11896947, a interessada juntou o número do PIS do extinto e, em 

decorrência, postulou que seja reiterado o ofício ao Banco do Brasil. O 

Banco do Brasil, por sua vez, informou que não foi encontrada conta 

PASEP em nome do extinto, consoante ID. 12805836. Por meio da decisão 

de ID. 15337609, foi determinada a expedição de novo ofício à Caixa 

Econômica Federal, requisitando informações de valores deixados pelo 

extinto, a título de PIS e FGTS, bem como a inclusão a inclusão da 

convivente Srª. Oronita e a filha do falecido, Estéfany, no polo ativo da 

demanda. Sobreveio informação prestada pela Caixa Econômica Federal, 

que o de cujus, deixou valores, sendo efetuada a transferência para à 

Conta Única do Poder Judiciário, ID. 18196466. Determinada a intimação da 

interessada para manifestar-se acerca dos ofícios expedidos nos autos, 

ID. 19739844. A interessada requereu a expedição de Alvará Judicial, ID. 

22212389. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para o levantamento de numerário relativo a valores deixados pelo de 

cujus Oriotildes Vieira Borba a título de PIS e FGTS. Pois bem. Entendo que 

a pretensão merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessária maiores formalidades, bastando apenas 

comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador do extinto e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei 

civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que o extinto não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, conforme se extrai da certidão de óbito acostada ao feito, 

que o falecido era solteiro e deixou filhos, ID. 7227298, p. 1, evidenciando 

dos demais documentos encartados a inicial que seria a interessada 

Camilla Gonçalves Borba uma das titulares do direito ao recebimento, 

todavia, considerando que ressai da r.peça de ingresso que o extinto 

possui outra filha e uma possível companheira, cujas quais, não foram 

habilitadas no processo, a interessa faz jus ao levantamento apenas de 

sua quota parte. Desta feita, não podemos deixar de considerar que 

restou cabalmente comprovada a existência de valores não recebidos em 

vida pelo falecido, a título de PIS e FGTS, não havendo qualquer óbice para 

a concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de 

alvará judicial em favor da interessada, sucessora do extinto na forma da 

lei civil, todavia, salvaguardando o quinhão da eventual companheira e da 

filha do falecido, Estéfany, não habilitadas nos autos. Saliente-se, por 

oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a 

necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos ao de cujus e por ele não recebidos em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a interessada Camilla 

Gonçalves Borba a levantar 25% do percentual de 50% (cinquenta por 

cento) destinados às filhas, do valor referente ao PIS e FGTS deixado pelo 

de cujus e depositados nos autos. Por consequência, DECLARO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o necessário 

para o levantamento dos valores, observando-se a conta declinada no 

feito. O saldo remanescente deverá permanecer depositado na conta 

vinculada aos presentes autos. Custas e despesas pela interessada, 

suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita a que fazem jus e ora concedo, diante do valor objeto de 

levantamento. Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 

de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012597-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA BASTOS OAB - MT2907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1012597-14.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará 

Judicial apresentado por Adriano de Moura, qualificado nos autos, visando 

o recebimento do crédito atinente ao PIS e FGTS, depositados na Caixa 

Econômica Federal, não recebidos em vida pela de cujus Dinair de Moura, 

genitora do interessado. Através da decisão de ID. 19640638, foi 

determinada a emenda à inicial, bem assim a requisição de informações ao 

Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal, como 

também foi postergada a análise do pedido de concessão de assistência 

judiciária gratuita. Emenda à inicial no ID. 20432243. O INSS noticiou a 

inexistência de cadastro de dependentes, ID. 21243585. Sobreveio 

informação prestada pela Caixa Econômica Federal, que a de cujus deixou 

valores, sendo efetuada a transferência para à Conta Única do Poder 

Judiciário, ID. 22292398. O interessado postulou a expedição de Alvará 

Judicial, ID. 22680419. Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em 

autorização para o levantamento de numerário relativo a valores deixados 

pela falecida Dinair de Moura, a título de PIS e FGTS. Pois bem. Entendo 

que a pretensão merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessária maiores formalidades, bastando apenas 

comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador da extinta e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei 

civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que a extinta não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, conforme se extrai da certidão de óbito acostada ao feito, 

a falecida era solteira e deixou um filho, ID. 18959618, p. 2, evidenciando 

dos demais documentos encartados à inicial, que o interessado é o titular 

do direito ao recebimento dos valores deixados pela extinta, sua genitora. 

Desta feita, não podemos deixar de considerar que restou cabalmente 

comprovada a existência de valores não recebidos em vida pela falecida, 

a título de PIS e FGTS, não havendo qualquer óbice para a concessão da 

tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em 

favor do interessado, sucessor da extinta na forma da lei civil. Saliente-se, 

por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição 

voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem 

a necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos à de cujus e por ela não recebidos em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando o interessado Adriano de Moura, a realizar o 

levantamento do valor total referente ao PIS e FGTS deixado pela de cujus 

e depositados nos autos. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 487 do Código de 
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Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o necessário para o 

levantamento dos valores, observando-se a conta declinada no feito. 

Custas e despesas pelo interessado, suspensa a exigibilidade, todavia, 

diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita a que fazem jus e 

ora concedo, diante do valor objeto de levantamento. Por fim, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032940-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA IRIS EVANGELISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1032940-02.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

apresentado por Anaíde Sales, qualificada nos autos, visando o 

recebimento de valores deixados em conta poupança e referente a FGTS, 

pela de cujus Elza Iris Evangelista, filha da interessada. Através da 

decisão de ID. 12338431 foi determinada a requisição de informações ao 

Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, como 

também foi postergada a análise do pedido de concessão de assistência 

judiciária gratuita, e ainda fora procedida pesquisa através do convênio 

BacenJud, cujo resultado restou positivo, ID. 12338418. Sobreveio 

informação prestada pelo INSS de que ocorreram recebimentos indevidos 

de valores pós-óbito, bem assim fora noticiada a inexistência de cadastro 

de dependentes, ID. 12967731. A Caixa Econômica Federal informou a 

inexistência de valores referentes a FGTS e PIS deixados pela falecida, ID. 

16772343. Consoante decisão de ID. 18115917 este juízo determinou a 

intimação da requerente para manifestar-se objetivamente quanto à notícia 

de pagamento indevido de benefício previdenciário à extinta, assim como 

concedeu prazo para a inclusão do genitor da falecida no polo ativo da 

demanda, sob pena de ser levantado somente o quinhão relativo a 

genitora da extinta. Intimada, a parte interessada deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido, ID. 22767699. Em seguida, vieram-me os autos. É 

o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente 

em autorização para o levantamento de numerário relativo a valores 

deixados pelo de cujus Elza Iris Evangelista a título de conta poupança e 

FGTS. Pois bem. Entendo que a pretensão merece ser acolhida 

parcialmente, eis que para o levantamento de tais valores é desnecessária 

maiores formalidades, bastando apenas comprovar a condição de 

dependente habilitado perante o órgão empregador do extinto e, na sua 

falta, dos sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que a extinta 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, que a falecida era solteira e não deixou filhos, 

ID. 10426323, evidenciando dos demais documentos encartados a inicial 

que seria a sua genitora, a interessada Anaíde uma das titulares do direito 

ao recebimento e, considerando que o Sr. Luiz Marques Evangelista, pai 

da falecida não foi habilitado no processo, faz jus ao levantamento apenas 

de sua quota parte. Desta feita, não podemos deixar de considerar que 

restou cabalmente comprovada a existência de valores deixados pela 

falecida, em conta poupança, não havendo qualquer óbice para a 

concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de 

alvará judicial em favor da interessada, sucessora da extinta na forma da 

lei civil, todavia, salvaguardando o quinhão do genitor da falecida, não 

habilitado nos autos. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores devidos ao de cujus e por ele não 

recebidos em vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a 

interessada Anaíde Sales a levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado nestes autos, deixado pela falecida em conta bancária. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se a conta declinada no feito. O saldo remanescente deverá 

permanecer depositado na conta vinculada aos presentes autos. Custas e 

despesas pela interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita a que faz jus e ora concedo, 

diante do valor objeto de levantamento. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1014980-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

FABIAN SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

JANAINA MARIA SANTOS CICERO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE MARQUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1014980-96.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Alvará Judicial 

apresentado por Janaina Maria Santos Cícero de Sá Caldas, Diego Santos 

Cícero de Sá e Fabian Santos Cícero de Sá, todos qualificados nos autos, 

visando o recebimento de valores depositados no Banco do Brasil, não 

recebidos em vida pela de cujus Margarete Marques Santos, genitora dos 

interessados. Através da decisão de ID. 14011342 foi determinada a 

emenda à inicial, oportunidade em que as partes se manifestaram no ID. 

16214852. Por meio da decisão de ID. 17077777, foi determinada a 

requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social, Banco 

do Brasil, Caixa Econômica e Receita Federal, como também foi realizada 

pesquisa BacenJud, a qual, restou frutífera, ID. 17177212. O INSS noticiou 

a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 18239846. Sobreveio 

informação prestada pela Receita Federal, que os valor existente como 

saldo de restituição de Imposto de Renda, foi depositado na conta 

bancária informada na DIRPF, ID. 17940717, p.3. No ID. 18196827, a Caixa 

Econômica Federal, informou que inexiste saldo de FGTS e PIS em nome 

da falecida. O Banco do Brasil, por sua vez, respondeu ofício no ID. 

18309483, informando a inexistência de saldo em nome da extinta a título 

de PASEP. Os interessados postularam a expedição de Alvará Judicial, ID. 

18596751 e, no ID 19289853, postularam que seja reiterado o ofício para a 

Receita Federal, para que proceda ao depósito em juízo do valor 

correspondente à restituição de imposto de renda em nome da falecida. 

Por meio do despacho de ID. 18722999, foi determinada a requisição de 

informações à Receita Federal. A Receita Federal, respondeu o ofício no 

ID. 25077936, informando que a de cujus deixou créditos a título de 

restituição de Imposto de Renda Pessoa Física e que a importância foi 

transferida para a aludida Conta Judicial. Os interessados postularam a 

expedição de Alvará Judicial, ID. 25212228. Em seguida, vieram-me os 

autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária 

consistente em autorização para o levantamento de numerário relativo a 

valores deixados pela Srª. Margarete Marques Santos, a título de saldo em 

conta bancária e restituição de imposto de renda. Pois bem. Entendo que a 

pretensão merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais 

valores é desnecessária maiores formalidades, bastando apenas 
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comprovar a condição de dependente habilitado perante o órgão 

empregador da extinta e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei 

civil, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que a extinta não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, conforme se extrai da certidão de óbito acostada ao feito, 

que a falecida era divorciada e deixou três filhos, ID. 13451852, p. 2, 

evidenciando dos demais documentos encartados a inicial que seriam os 

ora interessados. Desta feita, não podemos deixar de considerar que 

restou cabalmente comprovado a existência de valores não recebidos em 

vida pela falecida, a título de saldo bancário, não havendo qualquer óbice 

para a concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição 

de alvará judicial em favor dos interessados, sucessores da extinta na 

forma da lei civil. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores devidos à de cujus e por ela não 

recebidos em vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando os interessados Janaina 

Maria Santos Cícero de Sá Caldas, Diego Santos Cícero de Sá e Fabian 

Santos Cícero de Sá, a realizar o levantamento, no percentual de 33,33% 

para cada um, do valor total referente ao saldo bancário e restituição de 

imposto de renda, deixados pela de cujus. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se as contas declinadas no feito. Custas e despesas 

recolhidas ID. 13518840 e ID. 16312512. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015465-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA NEVES COSTA (REQUERENTE)

ADRIELY APARECIDA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

WHALASY NEVES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZEVAL LUIZ COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1015465-96.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de requerimento de expedição 

de Alvará Judicial apresentado por Luana Cristina Neves Costa, Whalasy 

Neves Costa e Adriely Aparecida da Silva Costa, todos qualificados nos 

autos, visando o recebimento de valores do FGTS e PIS, não recebidos em 

vida pelo de cujus Nilzeval luiz Costa, genitor dos interessados. Por meio 

da decisão de ID. 13869872, foi determinada a requisição de informações 

ao Instituto Nacional do Seguro Social, Caixa Econômica Federal, como 

também foi deferido o pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita. O INSS noticiou a inexistência de cadastro de dependentes, ID. 

14906534. Sobreveio a informação prestada pela Caixa Econômica 

Federal, de que o de cujus deixou valores a título de FGTS, sendo 

efetuada a transferência para a Conta Única do Poder Judiciário, ID. 

15964237. No ID. 16319528, os interessados postularam a expedição de 

alvará judicial, bem assim pugnaram para Caixa Econômica Federal 

apresente o extrato da conta bancaria em nome do falecido. Na decisão 

do ID. 17512375, foi determinada a pesquisa pelo Sistema BacenJud, a 

qual foi infrutífera no ID. 17514349, como também, foi requisitada 

informações à Caixa Econômica Federal, sobre eventuais créditos, a título 

de PIS, em nome do extinto. A Caixa Econômica Federal, respondeu ofício 

no ID. 19721813, informando a existência de saldo em nome do extinto, 

efetuando a transferência para a alusiva conta judicial. Os interessados 

postularam a expedição de Alvará Judicial, ID. 24583698. Em seguida, 

vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para o levantamento de numerário 

relativo a valores deixados pelo Sr. Nilzeval luiz Costa, a título de saldo em 

conta bancária do FGTS e PIS. Pois bem. Entendo que a pretensão merece 

ser acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é desnecessária 

maiores formalidades, bastando apenas comprovar a condição de 

dependente habilitado perante o órgão empregador da extinta e, na sua 

falta, dos sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No caso, evola-se dos autos que o extinto 

não possuía dependentes habilitados perante o INSS, logo, o pagamento 

da verba pretendida será em conformidade com a regra de sucessão 

prevista na legislação civil. Nesse sentido, conforme se extrai da certidão 

de óbito acostada ao feito, que o falecido era solteiro e deixou três filhos, 

ID. 13509013, p. 2, evidenciando dos demais documentos encartados a 

inicial que seriam os ora interessados, os titulares ao levantamento dos 

valores deixados pelo extinto. Desta feita, não podemos deixar de 

considerar que restou cabalmente comprovado a existência de valores 

não recebidos em vida pela falecida, a título de saldo bancário, não 

havendo qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida, ou seja, a expedição de alvará judicial em favor dos 

interessados, sucessores do extinto na forma da lei civil. Saliente-se, por 

oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que tem por escopo justamente facilitar o acesso à justiça, sem a 

necessidade de submissão aos formalismos de um inventário ou 

arrolamento, para fins de autorização judicial para levantamento de 

valores devidos do de cujus e por ele não recebidos em vida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, autorizando os interessados Luana Cristina Neves Costa, Whalasy 

Neves Costa e Adriely Aparecida da Silva Costa, a realizar o 

levantamento, no percentual de 33,33% para cada um, do valor total 

referente ao saldo bancário deixado pelo de cujus. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se as contas declinadas no feito. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043208-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE BORGES DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PREFEITURA DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044154-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044148-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038510-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040673-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE OAB - SP236072 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REU)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047025-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA OAB - RJ116966 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001684-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU FERREIRA DOS SANTOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 

514189, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A 

SEGURANÇA do presente mandamus. Sem custas e honorários 

advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão 

para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao 

TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003076-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERNANDES DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002218-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009100-94.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VERONICA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005783-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VAREIROS LOPES DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028342-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA ROSA DE ABREU BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA:"Posto isso, ausente a triangularização da 

relação processual, por traduzir a soberana manifestação de vontade da 

parte e para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 200, parágrafo 

único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem custas e honorários. Às 

providências. P.R.I.C. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. ONIVALDO BUDNY 

Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005479-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JOSE MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060113-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GALDINO FRAGA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA PIRES DE MORAES OAB - SP424133 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GRANDINI ARTHUSO OAB - SP423958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (SUCIT/GFPF) (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SUFIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Nestas condições, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO parcialmente o pedido liminar e, via de consequência, 

determino que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento 

de ICMS no translado interestadual de rebanho bovino, maquinários e 

implementos agrícolas entre os imóveis rurais de propriedade do 

impetrante, desde que não haja a transferência da propriedade dos bens 

(circulação jurídica), em especial sobre a operação descrita na Nota Fiscal 

nº 2 da Série 920, até decisão de mérito, pena de multa diária a ser fixada 

por este Juízo. Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes 

(art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, 

II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. Cumpra-se pelo Oficial 

Plantonista. Às providências. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013205-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA CONCEICAO MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033862-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERGAN ANTONIO BARACAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049507-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA RIBEIRO TAQUES HERANE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002015-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA FERREIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: " "Nestas condições, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a 

matéria posta, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se, com as 

baixas de estilo. Cuiabá, 09 de janeiro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011812-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

ajuizada por EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA contra o 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. É a 

síntese. Decido. Não obstante a fase processual, que pode ser 

aproveitada sem prejuízos às partes, verifica-se que a requerente atribuiu 

à causa o valor de R$ 1.000,00. A importância atribuída à causa - à época 

da sua distribuição - é critério determinante para fixação da competência 

estadual jurisdicional (art. 2º e § 4º da Lei n° 12.153/2009). O presente 

caso se amolda ao disposto no § 1º, inciso IX, do art. 1º da Resolução n° 

004/2014/TP e ao teor do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ que 

determinou o imediato cumprimento do IRDR nº 85.560/2016: “... remessa 

das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 

Pública nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. A competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca 

de Cuiabá em 05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é 

ABSOLUTA, seja por critério econômico ou material, conforme destacado 

no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c art. 24 da Lei n° 

12.153/2009. Ao aferir a data da distribuição desta ação, o valor atribuído 

à causa, qualidade das partes e as regras previstas no § 1º do art. 2º da 

Lei nº 12.153/2009, constata-se efetivamente a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nestas condições, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a 

matéria posta, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se, com as 

baixas de estilo. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito PR/CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1037453-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON SPONCHIADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT (IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO 

INTERMAT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007376-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELFINO CESAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006542-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA GUIDIO NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA GUIDIO NEVES OAB - MT20369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1060388-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTANA DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 

(IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA:"...Ressalto que a natureza decadencial 

refere-se à propositura do mandado de segurança, o que não impede a 

utilização das vias ordinárias para buscar o que entender pertinente. 

Nestas condições, com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e artigo 487, 

II do CPC, RECONHEÇO ex officio a decadência do direito em impetrar 

mandado de segurança e via de consequência JULGO EXTINTO o 

mandamus sem resolução do mérito. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário. Sem custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 

512/STF). Transitado em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquive-se com as certificações pertinentes. PRIC. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de janeiro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1059750-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, 

TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PANIZI SOUZA OAB - MT6124/O (ADVOGADO(A))

JULIANA NOGUEIRA FERREIRA OAB - MT13538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, 

TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Petição (ID 27648233) o impetrante postulou 

a desistência da ação. É a síntese. Decido. A desistência da ação é uma 

das hipóteses de extinção do processo (art. 485, VIII/CPC) e, em sede de 

Mandado de Segurança, o impetrante pode desistir da ação a qualquer 

tempo, independentemente da anuência da parte contrária (STJ – MS 

23456 DF 2017/0081952-0). Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade do impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base 

nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito PR/CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047048-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal.No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

m e d i a n t e  a s  j u s t i f i c a t i v a s  n e c e s s á r i a s ,  p e n a  d e 

indeferimento.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047063-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDYL DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO RONDON FILHO OAB - MT24468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

estado de mato grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006897-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL CASTANHO DUGAICH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL HEITOR GARBIN PEREIRA OAB - RS86411 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal.No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

m e d i a n t e  a s  j u s t i f i c a t i v a s  n e c e s s á r i a s ,  p e n a  d e 

indeferimento.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061350-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. D. B. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - MT13466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Portanto, antes de qualquer deliberação, 

determino a intimação da requerente para, querendo, em até 15 (quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas processuais, pena de 

cancelamento da distribuição com base no artigo 290 do CPC. Com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000157-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BADIA ANDERLE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPA DE CUIABÁ (IMPETRADO)
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ALEX VIEIRA PASSOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Embora a jurisprudência sinalize para a 

extinção do processo na situação em que houver erro na indicação da 

autoridade coatora, hei por bem, oportunizar a impetrante, o prazo de até 

15 (quinze) dias, para, querendo, promover a adequação da inicial, pena 

de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039615-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA CAPISTRANO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MORAES ALMEIDA OAB - MT26142/O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. AÇÃO ORDINÁRIA aforada por 

HELLEN CRISTINA CAPISTRANO DE AMORIM contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO. Decisão (ID 25632149) deferiu o pedido liminar para remoção da 

autora, servidora pública no cargo de Escrivã da Polícia Judiciária Civil, da 

cidade de Poconé Cuiabá. Contestação ID 26563915. Petição ID 27793751 

o requerido noticiou a interposição de Agravo de Instrumento e postulou a 

reconsideração da decisão liminar. É a síntese. Fundamento e decido. A 

decisão liminar está devidamente fundamentada e, em análise sumária dos 

fatos, ainda há a necessidade de melhor instrução processual a fim de 

constatar eventual modificação do status inicial. Consigno que a decisão é 

precária e, após o reexame dos fatos e provas, poderá ensejar 

modificação da decisão liminar, sobretudo pela presença de outros 

elementos para decidir com mais segurança. Desse modo, mantenho a 

decisão liminar pelos próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se a 

impugnação e/ou eventual decurso de prazo sem apresentação pela 

requerente. Superadas as fases precedentes, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005518-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA MANTOVANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Nestas condições, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a 

matéria posta, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se, com as 

baixas de estilo. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049344-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVITON SEBASTIAO MORAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004567-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STILLO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MENEZES MOTA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ONIVALDO BUDNY 

PROCESSO n. 1004567-92.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: STILLO 

AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA 

MÁRIO CORREA, 310, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-140 POLO 

PASSIVO: Nome: EDUARDO MENEZES MOTA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima 

identificada(s) para ciência da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO: "Desta forma, intime-se o impetrante para, no prazo 

de 10 (dez) dias comprovar o recolhimento da diligencia do Oficial de 

Justiça, pena de adoção das medidas legais." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060824-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AUXILIADORA DIAS VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB - MT22044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICEC-INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E CULTURA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:" Vistos, Verifica-se que a ação foi 

distribuída equivocadamente a este juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, 

visto que está direcionada à vara cível e não consta no polo da demanda 

nenhuma das fazendas públicas. Desse modo, determino a imediata 

redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de feitos gerais. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 1057319-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE AMORIM SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Fundamento e Decido. A tutela de urgência 

possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da postulante e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC). Flui dos autos que a 

requerente é genitora de NILMA ANETI DE SIQUEIRA, ex-servidora 

estadual aposentada, falecida em 12/11/2019. Pelo que consta, a 

requerente sempre conviveu na companhia da filha, que era provedora do 

lar, sobretudo, dada a sua idade avançada, baixa renda e problemas de 

saúde delatados. Diante do contexto processual e das provas 

apresentadas é possível aferir, em juízo de cognição sumária, a 

presunção de dependência econômica entre requerente e a falecida. Ante 

a aparente situação de precariedade vivida pela requerente, muito embora 

seja inequívoco que receba pequena monta a título de benefício 

previdenciário (R$ 998,00), não se mostra razoável, justo e legal permitir 

que aguarde o deslinde administrativo para se deparar com eventual 

indeferimento do benefício de pensão por morte, mormente quando 

preenchidos os requisitos necessários, em especial, a dependência 

econômica. Cumpre esclarecer que não obstante o pagamento da pensão 

por morte seja regra irreversível (proventos recebidos de boa-fé), entre a 

colisão de valores jurídicos, deve-se dar prevalência à subsistência da 

parte (núcleo de direitos fundamentais) em detrimento da administração 

pública. Atento a situação fática processual e especificidade do pedido, 

verifica-se, a presença do fummus boni iuris e periculum in mora dada a 

eventual resistência e consequente obstáculo para eventual 

reconhecimento de direitos fundamentais da requerente. Preenchidos os 

requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO o pedido liminar e, 

via de consequência, reconheço em caráter provisório, a dependência 

econômica entre a requerente MARIA JOSE DE AMORIM SIQUEIRA e sua 

filha NILMA ANETI DE SIQUEIRA (de cujus). Via de consequência, 

determino ao requerido que promova a implantação do benefício de 

pensão por morte em favor da autora MARIA JOSE DE AMORIM SIQUEIRA 

a partir da próxima folha de pagamento (02/2020), pena de multa diária. 

CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação, consignado às 

advertências legais. A seguir, ouça-se o MPE. Superadas as fases 

precedentes, conclusos. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito AF

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1022128-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA AGUIAR BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A requerente declarou impossibilidade de 

custeio das custas e despesas processuais e juntou documentos. O 

direito ao benefício da gratuidade da justiça não exige que a parte se 

encontre em estado de penúria ou miserabilidade, mais sim, que o 

pagamento das custas e despesas, neste momento processual, acarrete 

prejuízos o seu próprio sustento ou da família. Diante do exposto, DEFIRO 

o pedido e concedo os benefícios na justiça gratuita à parte requerente na 

forma do artigo 1º da Lei n° 1.060/1950 c/c artigo 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Ante as especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, 

VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza 

dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável. CITE-SE 

o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, 

III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação 

(art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências 

legais. Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar 

a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá 

especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas 

necessárias, pena de indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e 

justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento. A 

seguir, ouça-se o MPE. Superadas as fases precedentes, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Portanto, antes de qualquer deliberação, 

determino a intimação da requerente para, querendo, em até 15 (quinze) 

dias, promover a adequação processual, identificar os documentos que 

acompanham a inicial nos termos da Resolução nº 04/2016-TP/MT; 

adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido e promover o 

recolhimento das custas processuais, pena de cancelamento da 

distribuição com base no artigo 290 do CPC. Com ou sem manifestação, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000315-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se com urgência a 

autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009). Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, 

certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016766-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINEIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002747-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DIEGGO RONDON FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005012-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ROCHA NUNES FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE OAB - MT0013821A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017392-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA REGINA SILVA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO OAB - MT5107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010145-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (IMPETRANTE)

ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004740-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTHIAGO NATHANAEL MACHADO JONES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009755-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLC ASSESSORIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 
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requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003531-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MAURA ALVES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504785-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE NUNES DE SIQUEIRA HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504597-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATANEL PADILHA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020569-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BUFFON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031454-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004009-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALVES CARVALHO OAB - SP238869 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014914-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MATEUS COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023140-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA RONDON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008888-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARGARIDA ENEDINA FIRMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022271-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SOARES ANTUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010870-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA AMORIELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020617-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARIMBOS MATO GROSSO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008488-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DE CASTRO ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838643 Nr: 43245-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN FEDERICO ORREGO ZAVALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

será realizada no dia 24 de março de 2020, às 14:30, na Avenida 

Fernando Correa da Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - 

Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858719 Nr: 646-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MATIAS CASERES DE MORAIS, MARIA 

APARECIDA SOARES DA SILVA, MIRIAM VIEIRA DA SILVA, MONICA 

VIEIRA DA SILVA, SIMONE CHELIS DE CARVALHO OLIVEIRA, ZENAIDE 

NAKANISHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

será realizada no dia 24 de março de 2020, às 14:30, na Avenida 

Fernando Correa da Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - 

Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351720 Nr: 22406-31.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIA NORBERTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA - 

OAB:10.534, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão. Em cumprimento a decisão 

de fls. 146, impulsiono esses autos intimando a parte autora para 

manifestar interesse acerca do prosseguimento do feito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1053859-41.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO MANOEL DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031699-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037136-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERARQUICO SILVA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019060-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGAE TRANSPORTES E COMERCIO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA KONKEL FERREIRA OAB - RJ224048 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037910-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOMAB - SP TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA GONCALVES OAB - SP105077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002698-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MANSANO HERNANDES ZILIANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI OAB - MT0008073A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008113-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISE LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011709-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY CRUZ RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004986-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICK SINAID BICUDO (AUTOR(A))

FRANCIELE ALICE DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

JUCIANE CARMEM NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA CONCEICAO SOARES FRANCISQUETTI (AUTOR(A))

VALQUIRIA DONIZETE DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

VANESSA KELLY DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 
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requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009644-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504737-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038862-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026781-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017629-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014842-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BITAR FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DA COSTA QUEIROZ OAB - MT15402-O (ADVOGADO(A))

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019423-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017989-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO ALVES BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032396-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007838-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008104-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALBINO RETORE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT12689-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008502-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Município de Cuiabá (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021991-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035654-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008513-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNA PERNE TIBALDI E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009222-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO FARIAS BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000562-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008146-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA CUSTODIO DA SILVA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007015-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002913-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006483-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA ISABEL LOPES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032510-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZUIR NASCIMENTO DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 0504004-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RUBIA GOMES PEIXOTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Adjunta de Administração Sistemica (IMPETRADO)

Cleitiane Laura Dias (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038754-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA VALERIA VIANA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008591-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERTY JOSE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003203-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIMAR ROBERTA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000280-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002680-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LETICIA VILLELA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010141-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NEVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010176-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

AYRES GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

WALDEMIR DA CONCEICAO PEDROSO (AUTOR(A))

GILBERTO MARQUES DE SOUZA (AUTOR(A))

HANDERSON MARCELLO ZARK REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

Estado de Mato Grosso (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002370-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA PACHECO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018889-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLENI RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT15461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008474-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JANUARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018956-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DEOMIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019662-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago França Cabral - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006162-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018808-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORMINDO ARCANJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007612-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE MARQUES TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003795-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE NEVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010187-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA BONFANTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001678-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001880-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA OAB - PR36384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Razão disso, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a autoridade 

impetrada proceda à imediata liberação das mercadorias constantes dos 

Termos de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1143832-8 (Id. 28097976), sob 

pena de desobediência. Autorizo o cumprimento da ordem por oficial de 

justiça plantonista. Nos termos do artigo 7º, I, Lei 12.016/09, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência 

da ação ao Órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso 

(artigo 7º, II, Lei 12.016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas 

ao Ministério Público. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006038-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DE REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020782-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "III – DISPOSITIVO. Isso posto, nos 

termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos 

consta: a) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade do Município de Cuiabá, 

pelo que DECRETO a extinção da presente ação em relação ao referido 

ente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem julgamento de mérito; b) 

JULGO PROCEDENTE o pedido dirimido na inicial, pelo que CONDENO O 

ESTADO DE MATO GROSSO a providenciar o fornecimento da bateria do 

gerador de pulso duplo libra XP referência 6644 ST JUDE e, por 

consequência, CONVOLO em definitiva a decisão de tutela de urgência 

concedida “initio litis”. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA AÇÃO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Quanto aos honorários sucumbenciais, destaco que o art. 85, §8º, do 

CPC, que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará 

o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto 

nos incisos do §2º”. Ademais, conforme jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. 

Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13.02.2019, Inf. 645-STJ), os honorários 

advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma 

subsidiária, ou seja: a.) quando não for possível o arbitramento pela regra 

geral; b.) quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Ainda, 

segundo o acórdão, há uma ordem de preferência na fixação dos 

honorários, a saber: 1º.) quando houver condenação em valores: fixação 

entre 10% e 20% sobre o valor da condenação; 2º.) quando não houver 

condenação em valores, mas for possível mensurar o proveito econômico 

obtido: fixação entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo 

vencedor; 3º.) quando não houver condenação em valores e não for 

possível mensurar o proveito econômico: os honorários serão fixados 

entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa; 4º.) quando o 

proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou valor da causa for 

muito baixo: os honorários serão fixados por apreciação equitativa, na 

forma do art. 85, §8º, do CPC. No presente caso vê-se que é irrisório o 

valor da causa atribuído ao feito (R$ 1.000,00, para efeitos fiscais), de 

sorte que torna imperioso aplicar a regra disposta no §8º, art. 85, do CPC. 

Diante de tais circunstâncias, considerando o grau de zelo do profissional, 

o lugar da prestação, a natureza e a importância da causa, bem como o 

trabalho realizado pelo Advogado e o tempo que lhe foi exigido, CONDENO 

a parte ré Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais ARBITRO em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 

observância ao art. 85, §8º, do CPC. Outrossim, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de honorário ao Município de Cuiabá, os quais, ponderados 

os requisitos legais já mencionados, ARBITRO em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), cuja exibilidade resta suspensa por ser a parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Por fim, considerando o depósito, pela parte 

ré, de quantia para a aquisição da mencionada bateria, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ, na quantia de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos 

reais), devendo a quantia ser transferida para a conta da ENDOCÁRDIO 

COMERCIO PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ 28.741.962/0001-10, 

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 3276, CONTA 00000422-1. A 

pessoa jurídica ENDOCÁRDIO COMERCIO PRODUTOS MÉDICOS EIRELI 

deverá prestar contas a este juízo quanto aos serviços prestados, 

discriminando os valores e serviços em nota fiscal, no prazo máximo de 

10 (dez) dias após a realização do procedimento, sob pena de 

responsabilização perante os órgãos de controle. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, inciso II, do CPC. P.R.I. Decorrido o prazo recursal, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas necessárias."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002120-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003479-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002991-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARQUES BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003172-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARTINS DONEGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - MT3079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011550-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO BOTELHO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009491-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANNEY DE BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO THIAGO DE 

FRANCA GUERRA PROCESSO n. 1009491-78.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

POLO ATIVO: Nome: JOAO VIANNEY DE BRITO Endereço: Avenida 

Archimedes Pereira Lima, 870, Jardim Leblon, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-040 POLO PASSIVO: Nome: DETRAN - MATO GROSSO Endereço: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 100, AVENIDA DOUTOR 

HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-910 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima 

identificada(s) do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, 

ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017341-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TORQUATO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004290-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEDECILIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039497-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LEAO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000552-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA JOSE MIRANDA SOLOAGA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

MARILDA HELENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

OLINDINA MARTINS BEZERRA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012149-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GUIRADO PRATES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036705-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DE FRANCA FERRAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023446-45.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR ULRICH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A - 

CEASA /MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1037887-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

ALAIDE MARIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003845-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANE CRISTINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000742-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAN ROS & CIA LTDA (IMPETRANTE)

LUIZ CLAUDINO ROMAN ROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999-O (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR APARECIDA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015363-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTES ILMA DE SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010273-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BATISTA PEREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007817-65.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NUNES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038599-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004323-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHANDERSON VALADARES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031039-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENE MARQUES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020007-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BENICIO DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004015-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIRE DA PAIXAO COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003615-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEZIA SILVA DA CUNHA (AUTOR(A))

EVANGIVALDO PEREIRA CUNHA (AUTOR(A))

ELOSA VIRGINIO SOARES (AUTOR(A))

ATAIDE NASCIMENTO VIEIRA (AUTOR(A))

CANDIDA PAES TAPAJOS (AUTOR(A))

CLARA BENEDITA ARRUDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADELIA DE MENEZES GALVAO (AUTOR(A))

ADOLFO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCO ESTEVAO VIRGINIO (AUTOR(A))

FRANCISCO RODRIGUES MACIEL (AUTOR(A))

ARENIR DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

ILDEFONSO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO ALEIXO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004139-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENILMAN CONCEICAO RONDON PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003692-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007715-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANGELO PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008185-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020269-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANDES TENER FERREIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016772-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BATISTA PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007399-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ROBERTA TEBALDI RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003883-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCINA QUADROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001415-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CONCEICAO FIGUEIREDO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005961-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES OAB - MT16381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017933-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA REGINA DELLA RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1048664-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. B. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

FRANCINEIDE BETINE RAMOS DE LIMA OAB - 880.845.151-87 

(REPRESENTANTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000979-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA TIRAPELLE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE PREVIDENCIA DO MT PREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Assim, diante da impossibilidade de 

dilação probatória nesta via estreita, com fundamento no art. 10, caput, da 

Lei 12.016/2009 c/c art. 330, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o presente writ e, 

por consequência, INDEFIRO a petição inicial e DECLARO extinta a 

presente ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do 

CPC. Sem custas. P.R.I.A."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042187-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA OAB - MT8609-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos. O impetrante comparece aos 

autos noticiando seu desinteresse no processamento da ação 

mandamental. Razão disso, homologo a desistência e decreto a extinção 

da ação, sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários. Intime-se. 

Arquive-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1048117-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA OLIVEIRA DA MATA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIGO OAB - MT23734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade de REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003562-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002028-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005616-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PEREIRA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005875-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001892-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRADOMIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS OAB - MT12600-O (ADVOGADO(A))

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos. Trata-se de ação de cobrança em 

que Manoel Fradomir de Oliveira visa o recebimento do montante devido a 

título de licença-prêmio, não usufruída em vida pela ela falecida esposa na 

condição de servidora pública municipal. Sem embargos, verifica-se que o 

objeto da lide envolve direito patrimonial do de cujus, sendo que a falecida 

esposa do autor, conforme aponta a certidão de óbito que acompanha a 

inicial, “deixou 03 filhos” (id. 501192). A teor do artigo 1971 CC, é do 

espólio a legitimidade para representar a universalidade dos direitos e 

obrigações do falecido ou, encerrando-se a comunhão hereditária, de 

todos os herdeiros mediante a instalação de litisconsorte ativo necessário. 

Com efeito, considerando as formalidades essenciais à constituição válida 

da relação processual, CHAMO O FEITO A ORDEM e determino INTIME-se 

a parte autora para regularizar o polo ativo da demanda, sob pena de 

extinção (art. 321 CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Em tempo, anote-se que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em observância aos 

princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e 

da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial 

após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a 

modificação do pedido ou da causa de pedir” (REsp n. 1.477.851/PR, 

Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). Após, intime-se a parte requerida 

para manifestação no prazo de 20 (vinte) dias. Oportunamente, 

conclusos. INTIMEM-se. CUMPRA-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013633-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024508-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MARTINS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007624-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELJUSTO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos. A parte autora postulou pela 

produção de prova documental consistente “na relação de oficiais militares 

na inatividade do quadro administrativo ou complementar que estavam no 

cargo de Major até fevereiro de 2014, época em que foi criado o oposto de 

tenente coronel para referido quadro” (id. 6648699). O pedido configura a 

hipótese de exibição de documentos em caráter incidental. Em atenção ao 

disposto nos incisos do artigo 397, do CPC, INTIME-se o requerente para 

complementar o postulado no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a 

determinação, INTIME-se o requerido para resposta em igual prazo (art. 

398, CPC). Oportunamente, conclusos. INTIMEM-se. CUMPRA-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010305-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ROBSON SILVA ANTUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031183-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024441-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY FERREIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS SANTOS BRANDAO OAB - MT24998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005085-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI RAMALHO ZIOBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003208-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ZUQUETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1035488-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO HOHLENVERGER JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014079-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA SAUL AMIDEN ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003701-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NAMIE YAMASSAKI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013581-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034757-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MATILDES DA SILVA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY OAB - 

MT14349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010357-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GIUSTTI PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010434-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE E SEGURANÇA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043020-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MORELLI DE SALES OAB - RO4142-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1048405-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Por estes fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Nos termos do 

artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada 

como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 

7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1048230-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGO NASS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - RO5900 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÃO DO ICMS DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SUFIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR requestada para o fim de determinar à 

autoridade coatora que se abstenha de cobrar ICMS no transporte de 

gado bovino entre os estabelecimentos rurais de titularidade do impetrante 

indicados nos autos, tendo como limite a quantidade cadastrada no IDEA 
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(ID. 25375882) e na IDARON (ID 25375880). INTIMEM-SE. Nos termos do 

artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada 

como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 

7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se 

vistas ao Ministério Público."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1049756-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA OAB - ES11259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligências no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Razão disso, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a autoridade 

impetrada proceda a imediata liberação das mercadorias constantes do 

termo de apreensão e depósito nº 1142937, sob pena de desobediência. 

Autorizo o cumprimento da ordem por oficial de justiça plantonista. Nos 

termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade 

apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 

7º inciso II Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas 

ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com urgência."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034696-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARETH DE SOUZA (AUTOR(A))

GRAZIELE FARIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

ROSANGELA MARIA SILVA XIMENES (AUTOR(A))

WEIDILENE DE MORAES ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014078-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANTUNES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001762-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA SOTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. INTIME-SE. Nos termos do art. 7º, 

inciso I, da Lei n. 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora para prestar informações que reputar necessárias, no prazo de 

10 (dez) dias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (art. 7°, inciso II, da Lei n. 

12.016/2009). Após, com ou sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério 

Público."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051397-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA COBERLINO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do artigo 7º inciso I 

Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se, com urgência."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044134-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARROSO TAPARELLI OAB - SP234419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048169-31.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047267-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METRICA CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043649-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BARROS DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MARANHÃO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055286-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO GERONIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038220-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032751-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES OAB - GO17249-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036536-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA PRESOTTO OAB - RS77477 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051383-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040381-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EDINEIA ZAHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057428-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Ilustrissimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, Sr. Rogério Luiz Gallo (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ATALAIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS contra 

alegado ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso. Após a distribuição do presente neste juízo, foi proferida 

decisão determinado a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça (Id. 

26807896), contudo, antes de sua efetivação, o impetrante manifesta 

desistência do presente mandamus (Id. 26951785). Vieram-me conclusos. 

Decido. Considerando o pedido do impetrante, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação, pelo que a DECLARO 

EXTINTA, sem julgamento do mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1010829-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "III – DISPOSITIVO. Isso posto, com 

fundamento no art. 10, caput, da Lei n. 9.507/1997 c/c art. 330, III, do CPC, 

INDEFIRO o recebimento da inicial, pelo que DECRETO a extinção da ação, 

sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC). Sem custas. P.R.I.A."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051115-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO MAMORE FERREIRA (AUTOR(A))

CELSO RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

UESLEI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ERLON SILVA TAQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARCO AURELIO CONCEICAO AMORIM (AUTOR(A))

ELIEBER PEREIRA JERONIMO (AUTOR(A))

PEDRO PAULO DIAS SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO LOITERO (AUTOR(A))

CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS NEVES (AUTOR(A))

OLIONE CONSTANTINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

OTACILO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

ANDREW CUNHA DE MORAES (AUTOR(A))

ODILSON LUIZ DE ARRUDA (AUTOR(A))

CLAUDINEY NEVES (AUTOR(A))

CARLOS NERY MARCONDES SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO NEVES FERNANDES (AUTOR(A))

NERCIONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de 

declaração, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a 

decisão de ID 26288183, tão somente para deferir aos autores os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. No mais, prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial embargado, observando-se as 

alterações destacadas. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024592-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA MERQUIADES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) 

DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "III – DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM. Sem custas conforme o 

disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. 

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao 

reexame necessário. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046329-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PELIZARO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO LUIZ GIULIANGELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUEDIS DE LOURDES PELIZARO GIULIANGELI OAB - PR76022 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de 

Mato Grosso - SEMA/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de Ação Ordinária 

proposta por Antonio Luiz Giuliangeli e Marcelo Pelizaro em face da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT). Determinada a remessa 

do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a parte autora requer a 

desistência da ação (Id. 26250978). Vieram-me conclusos. Decido. 

Considerando o pedido da parte autora, nos termos do art. 485, VIII, do 

CPC, HOMOLOGO a desistência da presente ação, pelo que a DECLARO 

EXTINTA, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, com as 

baixas necessárias. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000345-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAI HELENO BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS MEIRELLY VALENCA DE PAIVA OAB - PE41570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 420 de 908



parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do artigo 7º inciso I 

Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se, com urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001534-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIZE FERREIRA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018121-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACA CAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002069-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021168-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR COSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004018-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016453-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018688-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004301-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ITIHO AMANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN LONGO TORRES OAB - MT13922-O (ADVOGADO(A))

Ana Rosa de Arruda Figueiredo OAB - MT14611-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011377-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT16759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004005-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA MARQUES DE ASSIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019563-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1038176-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMAT DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE PAPELARIA EIRELI - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ROSA OAB - MT25414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "Vistos. Homologo a desistência e 

decreto a extinção da ação, sem resolução de mérito. Sem custas nem 

honorários. P. R. I. A."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003517-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: "Vistos. Conforme se depreende dos 

autos, o impetrante requereu a desistência da ação mandamental (id. 

10954708). Deste modo, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação requestada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Por consequência, 

REVOGO a liminar deferida ao id. 545959. Sem custas processuais. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004567-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENIR MIRANDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Processo Número: 1044879-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039497-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LEAO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1022513 Nr: 33162-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR DA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, DULCE DE MOURA - PROCURADORA DO ESTADO - 

OAB:7.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma 

do art. 487, I, do CPC, convolando em definitivos os efeitos da liminar 

outrora deferida, pelo que CONCEDO A ORDEM mandamental para 

“determinar que o Impetrado restabeleça a base de cálculo do ICMS, de 

forma que a carga tributária final corresponda a 8,10% do valor total da 

Nota Fiscal e 0,30% ao Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza, 

relativa a farinha de trigo adquirida da Argentina, por estar inclusa na 

redução e integração de alíquota celebrada com o Protocolo de Intenções 

junto à SICME em 02.01.2013”, durante a vigência da lei/termo de acordo e 

sem prejuízo da análise dos requisitos e/o obrigações acessórias 

previstos na norma tributária.Sem custas conforme o disposto no artigo 

10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.Sem honorários 

(súmula 512 STF e 105 STJ).Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, 

da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame 

necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

remeta-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906698 Nr: 34705-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE 

TRABALHO ODONTOLÓG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1054701 Nr: 48624-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos....13.Isso posto, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, decreto a 

extinção da ação cautelar sem resolução de mérito.14.Atendo ao princípio 

da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 10, CPC, arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo sua exigibilidade nos termos do 

artigo 98, §3º, CPC.15.P. R. I. 16.Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1055987 Nr: 49152-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO OLÉA MOUROM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS 

RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:17.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:, 

DULCE DE MOURA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma 

do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM mandamental para 

determinar a impetrada a Autoridade Coatora que anule o crédito tributário 

constituído em decorrência da “apuração e lançamento da diferença do 

imposto não recolhido”, realizado nos autos do e-process n. 

5107729/2013 mediante o Parecer n. 027/2015 (fls. 22/24).Sem custas 

conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de 

Mato Grosso.Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).Nos termos do 

artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença 

está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas 

homenagens.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865992 Nr: 6362-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DA SILVA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSAO ORGANIZADORA E AVALIADORA 

DA FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO - 

OAB:Defensor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161.187/RJ, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - 

OAB:113.756/RJ, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - OAB:3.098

 Vistos,
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Tendo em vista as informações apresentadas às fls. 98/122, encaminhem 

os autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA VICTOR COELHO JAJAH NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, (...) Como se observa, para que o Requerido tenha a oportunidade 

de se manifestar acerca das provas documentais acostadas aos autos, é 

necessária a triangularização da relação processual. Sendo assim, a 

concessão da tutela de evidência com fundamento nos referidos incisos I 

e IV não pode se dar sem a prévia oitiva da parte ré, ressalva esta 

prevista no parágrafo único do mencionado art. 311. Inobstante, no que 

tange ao inciso II, ocorre que, para concessão da tutela provisória de 

evidência, além de existência de prova documental, é imprescindível que a 

matéria tenha tese firmada em sede de recurso repetitivo ou súmula 

vinculante, não sendo este o caso dos autos. Razão disso, reputo 

PREJUDICADA a análise do pedido liminar anterior à perfectibilização do 

contraditório com a efetiva citação do Requerido MTPREV - MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA para apresentação de defesa. Ainda, diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 

334 do CPC. Por fim, DETERMINO a citação do MTPREV – MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo constar as advertências previstas no art. 334 do CPC. Aportando 

a resposta, à impugnação no prazo legal ou, se transcorrido in albis o 

prazo, certifique-se. Após, façam-me os autos imediatamente conclusos. 

Cite-se. Cumpra-se, por oficial de justiça plantonista. Às URGENTES 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041786-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUTRA DE ASSIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por tratar-se de elevada quantia e 

objetivando alcançar maiores elementos sobre o caso antes da liberação 

de valores (montante expressivo), SUSPENDO a liberação do alvará e 

DETERMINO a intimação pessoal do Diretor do Hospital Geral de Cuiabá/MT 

ou do servidor que estiver no exercício do seu cargo no citado Hospital 

para, NO PRAZO DE 48 HORAS, informar: i) quem é o prestador de 

serviços vinculado ao Hospital para a execução de CIRURGIAS DE 

CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA/DISSECÇÃO DA AORTA 

ABDOMINAL E ILÍACAS C/ ENDOPRÓTESE BIFURCADA, ou seja: a mesma 

cirurgia que deverá ser realizada na parte requerente; ii) quais são as 

empresas fornecedoras dos materiais utilizados para tais cirurgias, 

possibilitando ao Juízo a obtenção de novos orçamentos dos itens que 

são revendidos/repassados pela ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS 

MÉDICOS. Deverá o Diretor informar todos os dados (nome, CNPJ, 

endereço, telefones, etc) das citadas empresas, facilitando a 

comunicação deste Juízo para a obtenção dos orçamentos, sem prejuízo 

da adoção das providências relativas a responsabilização pela inércia. 

Instrua-se a intimação com os documentos constantes no ID. 24191050 

(lista de materiais solicitadas pelo Hospital Geral) e 25913561 (orçamento). 

Por oportuno, ante o longo prazo apresentado (90 a 120 dias) para o 

fornecimento do material necessário à realização da cirurgia e a falta de 

informação inicial, quando da apresentação do orçamento, INTIME-SE a 

empresa ENDOCARDIO para manifestar-se, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, acerca da informação trazida pelo Hospital Geral (ID. 

28149455) e para juntar aos autos, no mesmo prazo, prova de que o 

material é fabricado na Austrália e a informação sobre eventual 

substituição por material equivalente produzido no Brasil. INTIME-SE o 

requerente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se 

sobre a informação trazida pelo Hospital Geral (ID. 28149455), devendo 

acostar aos autos 03 (três) novos orçamentos com disponibilidade 

imediata para fornecimento, em estrita observância a lista de materiais 

apresentada pelo Hospital Geral de Cuiabá (ID. 24191050). Com as 

manifestações ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, 

façam-me os autos imediatamente conclusos. Intime-se.Cumpra-se. Às 

URGENTES providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754705 Nr: 6698-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ELZA DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO NAZARÉ PEREIRA DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO NAZARÉ PEREIRA DA SILVA, 

Cpf: 22932585134, Rg: 01904477, Filiação: Maria Bueno da Silva e Angelo 

Cardoso da Silva, data de nascimento: 23/05/1955, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), agrimensor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

descrito na petição inicial.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada 

por Espólio de Emilson Miranda, devidamente qualificado e representado, 

em face de Benedito Nazaré Pereira da Silva, vindicando a concessão de 

liminar para determinar a reintegração na posse da área descrita na 

petição inicial, com o desfazimento de construções ou plantações feitas 

em detrimento da posse do autor. Para tanto, alega que é proprietário e 

possuidor da referida área de terras, onde funcionou por mais de 20 anos 

o Hospital São Paulo, de propriedade do espólio, até que, no ano de 2003, 

a área foi locada à Secretaria de Segurança Pública, assim permanecendo 

até a ocorrência do esbulho praticado pelo requerido em 11.03.2011.

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 
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contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Vistos.Diante do fato inconteste da não localização do 

requerido, mormente as providências encetadas, efetuei a pesquisa do 

seu endereço via BACENJUD.Exitosa a medida, sendo informado o 

endereço como sendo Rua Major Severiano de Queiroz, 372, Duque de 

Caxiad - 78043372, DETERMINO a expedição do MANDADO DE CITAÇÃO, 

com urgência.CITADO, aguarde-se o prazo para a sua contestação; de 

outra forma, cls.Apresentada a peça contestatória, ou decorrido o prazo, 

VISTA ao AUTOR para se manifestar e, após, ao MP.A seguir, cls para 

SANEADOR ou JULGAMENTO ANTECIPADO, se possível.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017128-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL NADAF DE MELO OAB - MT17485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT19464-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017128-05.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025392-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359992 Nr: 29963-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE PAULO VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:10.827 / MT, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SORIANO - OAB:3.946/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. 167/168, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166754 Nr: 16401-32.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDUENES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALENCAR PAIM - 

OAB:Proc do Estado, DULCE DE MOURA - PROCURADORA DO 

ESTADO - OAB:7.259/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. 192, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826727 Nr: 32637-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE RECEITA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LUCIANO DO 

NASCIMENTO - OAB:31.418/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte autora é 

tempestivo. Assim, remeto os autos à PGE, para apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434447 Nr: 13477-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARMIDE BARRUECO PEREZ, MARIA ARMINDA 

RIBEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA DA SILVA, MARIA ASSUNÇÃO 

CARVALHO ROSSI, MARIA AUGUSTA AIRES FLORES, MARIA AUGUSTA 

DE PAULA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MT - SINTEP, MARIA AUXILIADORA BARROS, MARIA AUXILIADORA 

ALVES PEQUENO, MARIA AUXILIADORA ARLINDO MONTEIRO DA COSTA, 

MARIA AUXILIADORA BALBINO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. 314/317, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719822 Nr: 15301-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC MUNICÍPIO - OAB:6944, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. 169 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1339500 Nr: 17724-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNOLDINA POMPEU DE 

CAMPOS - OAB:1226/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: "Vistos, etc.

 Foi determinada a restauração de autos, fl. 04, embasada no Termo de 

Correição n. 286/2017-DOF, e, intimadas as partes, apenas o autor trouxe 

aos autos as peças que detinha em seu poder.

Assim sendo, determino a intimação da PGE, oportunizando a juntada, pela 

mesma, das peças que estão em seu poder, em 10 (dez) dias.

Intime-se também a parte autora para que, em 10 (dez) dias, junte peças 

que eventualmente ainda possua.

Após, cls.

Intime-se.

 Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001682-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRIZANCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRIZANCO OAB - 773.209.991-53 (REPRESENTANTE)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO - 

Sr. IZAEL CAVALCANTE MENEZES DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1001682-66.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por A. M. F., 

menor, neste ato representado por seu genitor, o Sr. Leandro Frizanco, 

contra ato indigitado coator da lavra do COORDENADOR DE 

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO – SEDUC/MT, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida antecipatória 

para que seja determinado o imediato ingresso do Impetrante na rede 

pública de ensino com preferência na matrícula na Creche Estadual de 

Ensino Fundamental Maria Eunice Duarte Barros. Aduz, em síntese, que 

seu genitor trabalha no Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso 

entre o período de 13 (treze) horas às 19 (dezenove) horas e sua 

genitora trabalha no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 23ª região na 

especialidade de enfermeira, localizado a 02 (duas) quadras de distancia 

da creche Maria Eunice Duarte, sendo que, quando esta retornar ao 

trabalho, não terá outra pessoa responsável para zelar do menor, além do 

que não possuem condições de arcar com as despesas de uma babá. 

Asseveram que, além da vaga vindicada, necessitam de um lugar próximo 

ao trabalho de sua genitora, pois será ela quem ficará responsável pelo 

deslocamento até a creche, sendo que a creche supramencionada é a 

única mais próxima do local onde exerce as suas atividades. Relata que o 

seu genitor efetuou um requerimento administrativo para solicitar a 

matrícula preferencial, com base na Lei Complementar nº 555/2014 

(Estatuto dos Militares), todavia o seu requerimento foi indeferido. Pontua 

que em razão das falhas cometidas pelo Estado de Mato Grosso, as 

matrículas, que inicialmente estavam previstas para o dia 07.01.2020, 

foram canceladas e reagendadas para o dia 14.01.2020, porém 

novamente foram canceladas, sem que houvesse uma data agendada 

para realização das matrículas. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da Justiça Gratuita. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado o imediato 

ingresso do Impetrante na rede pública de ensino com preferência na 

matrícula na Creche Estadual de Ensino Fundamental Maria Eunice Duarte 

Barros. Ao que se observa dos autos, o seu genitor, pertencente aos 

quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (ID nº 

28048961), requereu administrativamente o direito de preferência a uma 

vaga em creche ao Impetrante, com arrimo na Lei Complementar nº 

555/2014, todavia a autoridade Impetrada indeferiu o seu pleito, 

baseando-se no art. 5º, I da Constituição Federal (ID nº 28048963). Em 

que pese o fundamento utilizado na decisão que indeferiu o pleito 

administrativo, perfilho do entendimento de que ela não se mostrou 

acertada. A Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto dos Militares 

do Estado de Mato Grosso) prevê, em seu art. 113, que os filhos dos 

militares possuem preferência na matrícula na rede pública de ensino. 

Melhor elucidando, transcrevo o referido dispositivo legal: “Art. 113 

Considerando as características da carreira militar, os filhos, enteados e 

tutelados dos militares estaduais terão matrícula preferencial na rede 

pública de ensino. Parágrafo único. É assegurado aos filhos, enteados e 

tutelados dos militares estaduais, menores de 05 (cinco) anos, o direito à 

creche e pré-escola”. Ora, é cristalino o direito do Impetrante em obter a 

preferência na matrícula na creche ao qual almeja a inscrição, uma vez 

que devidamente comprovado nos autos que preenche os requisitos 

legais para tanto, não havendo justificativa plausível para a autoridade 

Impetrada indeferir administrativamente o seu pleito. Todavia, o pedido, da 

maneira como formulado, não poderia ser atendido. O Autor pleiteou que 

fosse determinado que “tenha êxito de imediato ao ingressar na rede de 

ensino público com preferência na matricula na Creche Estadual de Ensino 

Fundamental Maria Eunice Duarte Barros” (sic.), contudo, ainda que 

possua o direito de preferência na matrícula, o Impetrante deve realizar a 

inscrição prévia, além do que não há como saber, ao menos nesta seara 

de cognição sumária, se há outras crianças que também possuem o direito 

de preferência que gostariam de realizar a matrícula na referida creche. 

Em outros termos, determinar o imediato ingresso na creche a qual almeja 

a sua inscrição poderia acarretar em violação ao princípio da isonomia, 

tendo em vista que poderia preterir outra criança com direito de 

preferência em ingressar na rede pública de ensino. Não obstante, 

mostra-se possível apenas o deferimento em parte do pedido para que 
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seja assegurado ao menor Impetrante o seu direito de preferência na 

realização da matrícula na Creche Estadual de Ensino Fundamental Maria 

Eunice Duarte Barros. Desta forma, presente os requisitos ensejadores 

para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum 

in mora, o deferimento da liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR 

vindicada para determinar à autoridade Impetrada que assegure ao 

Impetrante o seu direito de preferência na realização da matrícula na 

Creche Estadual de Ensino Fundamental Maria Eunice Duarte Barros, até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, 

II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011392-81.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:16:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE CPF Nº 

253.575.141-00 - CONTRIBUINTE 734846301 CDA's Nºs 2014/1040022; 

2015/1206949; 2016/1321277 e 2017/1522440. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.35.038.0072.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 8.407,82- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 27/04/2018 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO 

MONTE - CPF Nº 253.575.141-00, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2014/1040022; 2015/1206949; 

2016/1321277 e 2017/1522440, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.2.35.038.0072.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$8.407,82- (ID 12826262). A petição inicial veio instruída com 

cópias das CDA’s acima mencionadas (ID 12826259). Em 04/09/2018 este 

Juízo declarou ex officio prescrito o crédito tributário referente à CDA Nº 

2014/1040022, anexada à exordial e, consequentemente, julgando 

parcialmente extinta a presente ação de Execução Fiscal (PJe) com 

julgamento do mérito, determinando o seu prosseguimento quanto às 

demais CDA’s (ID 14951947). Em 22/02/2019 a Parte Executada, através 

de Advogado Constituído, compareceu espontaneamente aos autos para 

apresentar EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 18221576), alegando, 

em suma, a sua ilegitimidade passiva tributária, uma vez que “o 

mencionado imóvel foi alienado há mais de 26 anos”, sic, (ID 18221576), 

juntando, na oportunidade, os documentos de ID’s 18221579, 18221580 e 

18221581. Em 06/09/2019 a Sra. MARIA CLEUSA RICARDO – CPF N° 

118.203.491-87, na condição terceira interessada, através de seu 

Advogado Constituído, peticionou nos autos, para informar ser proprietária 

do imóvel gerador dos créditos tributários discutidos nesta Execução 

Fiscal, bem como que os referidos créditos foram pagos extrajudicialmente 

através do TERMO DE CONCILIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÉBITOS Nº 

383018, requerendo, por fim, a “extinção do processo, sem a cobrança de 

custas e honorários devido ao acordo entabulado entre as partes”, sic, (ID 

23584976), anexando os documentos de ID’s 23584976, 23584977, 

23584978, 23584980, 23584982, 23584983, 23584984, 23584985, 

23584986, 23584988, 23584989 e 23584990. Em 31/10/2019 os autos 

vieram à conclusão. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, observo que, para se ter validade o processo, é 

indispensável a citação da Parte Executada, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, nos 

termos do Art. 239 CPC/2015. No caso presente, em que pese ter sido 

determinada a citação em 04/09/2018 (ID 14951947), inexiste nestes autos 

eletrônicos informação quanto à expedição da respectiva Carta. 

Entretanto, ante o COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO nos autos, DECLARO 

CITADA a Parte Executada da presente ação executiva, nos termos do § 

1o do Art. 239 CPC/2015, para fins do Art. 174, Parág. Único, inc. I do CTN, 

na data de 22/02/2019, com a interposição da sua EXCEÇÃO DE PRÉ 

EXECUTIVIDADE, através de Advogado Constituído, para informar sua 

ilegitimidade passiva tributária (ID 18221579) e SUSPENDO a expedição de 

Carta AR para sua citação. Considerando também o comparecimento aos 

autos de TERCEIRA INTERESSADA, através de Advogado Constituído, na 

data de 06/09/2019, para informar ser “a atual proprietária do imóvel e o 

pagamento do crédito tributário sub judice” (ID 23584976), ad cautelam, 

DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA imediatamente destes autos ao Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

para se MANIFESTAR no prazo de TRINTA DIAS quanto à EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXCUTIVIDADE de ID 18221576 e à petição de ID 23584976, bem 

como os documentos que as instruíram, sob pena de preclusão (Art. 223 

CPC/2015) e presumir-se a anuência com a extinção desta Execução 

Fiscal com julgamento do mérito, face à ilegitimidade passiva da Parte 

Executada e nulidade das CDA’s sub judice, nos termos dos Art. 156, inc. 

X do CTN c/c Art. 487, inc. I do CPC/2015. II. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e voltem estes autos À CONCLUSÃO para sentença. 

INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) a Parte Executada, 

através de seu Advogado Constituído, bem como a Terceira Interessada, 

através de seu Advogado Constituído, conforme Arts. 271 e 274 do 

CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - LEI Nº 

5.172/1966 (CTN) Art. 156. Extinguem o crédito tributário: X - a decisão 

judicial passada em julgado. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;... FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1054058-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. ALBUQUERQUE SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 427 de 908



Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1054058-63.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2019 08:08:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: A. A. ALBUQUERQUE SERVICOS - ME CNPJ Nº 

10.632.190/0001-13 - CONTRIBUINTE 734917894. CDA Nº 2019 / 1753591. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 128306 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

13.005,96- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, em relação à Parte Executada em epígrafe, tendo como objeto o 

recebimento dos crédito representado pela CDA indicada acima e anexada 

com a inicial (ID’s 26247405 e 26247406). Por outro, observo que a Parte 

Executada indicada na petição inicial e na CDA que acompanha é 

DIFERENTE da cadastrada pelo Município Exequente no Sistema PJe, razão 

pela qual, CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. 

Gestor que CORRIJA imediatamente o nome e a qualificação do polo 

passivo desta Ação de Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no 

Sistema PJe, nos termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, 

CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos. A seguir: I. CITE-SE por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no PRAZO DE CINCO DIAS, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios 

da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 

85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral pagamento 

no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), 

o valor dos honorários advocatícios da Procuradoria Fiscal Municipal será 

reduzido pela metade (5%), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

quinze dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR sem 

o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a 

seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por Oficial de Justiça, 

para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, 

nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o 

Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. 

Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da diligência 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da 

Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno 

E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em 

Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito 

em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização da 

diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. 

nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito 

na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pela Parte Executada e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao 

Município Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, sobre 

o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) (ATO 

ORDINATÓRIO). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO (COD. 80), anotando-se no Sistema 

PJE (ATO ORDINATÓRIO). VI. Após o prazo do arquivamento de um ano 

acima, DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente, pelo prazo de QUINZE 

DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo 

manifestação pelo Município Exequente sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII- O desarquivamento destes autos antes do término do prazo do 

arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição 

intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa da Parte 

Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. X - PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - 

LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução 

judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei 

e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho 

do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; ... III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. -CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; ... Art. 185-A. Na hipótese de o 

devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à 

penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz 

determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a 

decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades 

que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao 

registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado 

bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas 

atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor. ... § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 205. 

Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão 

redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 249. A citação 

será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste 

Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: - SÚMULA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Súmula nº 414. A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. - 

PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ/MT Art. 1º. Determinar o arquivamento 

incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais 

de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPF-MT. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1054059-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F. CANTADEIRO & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1054059-48.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2019 08:08:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: A.F. CANTADEIRO & CIA LTDA CNPJ Nº 

15.164.061/0001-61 - CONTRIBUINTE 734906086 CDA's Nºs 2019 / 

1923740 e 2019 / 1923741. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 125507 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.429,60- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada em epígrafe, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s supracitadas. Eis 

o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando detidamente 

os autos, observo que os números das CDA’s indicadas na petição inicial 

não conferem com as CDA’s que a instruíram, o que impede o regular 

prosseguimento desta ação. II. Assim, DETERMINO ao Município Exequente 

que proceda à EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de TRINTA DIAS, 

para que indique corretamente na exordial o número das CDA’s 

executadas e, se necessário, apresente cópias das CDA’s corretas, 

corrigindo o valor da causa para que corresponda ao valor da soma das 

CDA’s executadas, sob pena de lhe ser aplicado o disposto no Art. 321, 

Parágrafo único, do CPC/2015, com indeferimento da exordial e extinção 

deste processo eletrônico sem julgamento do mérito. III. Havendo alteração 

no valor da causa ou no número das CDA’s executadas, conforme acima 

determinado, DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e PROCEDA à devida correção no 

Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). Após, À CONCLUSÃO, para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). IV. INEXISTINDO emenda à inicial, DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judicial que CERTIFIQUE sobre a tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e remeta estes autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) o Município Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a petição inicial, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, parágrafo único e 246, § 1º, do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0030993-81.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINO CANDIDO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011291-08.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SERROU BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011291-08.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDSON SERROU BARBOSA CPF Nº 202.964.791-87 

- CONTRIBUINTE .. CDA Nº 2009/0357049 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 39.682,52 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida 

sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, 

DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006333-86.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SOARES DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006333-86.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVANDRO SOARES DE ALBUQUERQUE CNPJ/CPF 

Nº - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 1999/52235, 2000/113079, 2001/36789, 

2002/107265, 2003/191044 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 467,05 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014230-68.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014230-68.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO ALVES CARDOSO CNPJ/CPF Nº - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 1999/2386, 2000/79864, 2002/7162, 

2002/67839, 2003/144512 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.127,57 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 
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constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005843-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MOREIRA KEITEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005843-64.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JORGE MOREIRA KEITEL CNPJ/CPF Nº - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2001/70681 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 389,79 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida 

sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, 

DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0047649-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMI MOHAMED SAID (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0047649-98.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/10/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEMI MOHAMED SAID CNPJ/CPF Nº 709.471.398-34 

- CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.732,60 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011645-33.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSE ANTONIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011645-33.2011.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/04/2011 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FAUSE ANTONIO CPF Nº 012.405.958-91 - 

CONTRIBUINTE .. CDA Nº 2010/0412247 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 
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VALOR DA CAUSA: R$ 1.085,47 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida 

sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, 

DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040500-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040500-56.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO ARCANJO RIBEIRO CPF Nº 067.133.601-06 - 

CDA Nº 2007/88378 VALOR DA CAUSA: R$ 909,92 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida 

sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, 

DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0030857-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0030857-69.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/07/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA RITA LTDA CNPJ/CPF Nº 

00.789.131/0001-08 - CDA's Nºs 0944416/2013 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.643,50 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em 

seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente lançado nos 

autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo qualquer razão 

processual que impeça o arquivamento imediato do feito. Assim, 

DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA na 

Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 
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270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0027232-42.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0027232-42.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GOMES SOBRINHO CPF Nº 111.585.571-91 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 1999/47310, 2000/107523, 2001/33382, 

2002/102280, 2003/185237 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 305,61 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL DIGITALIZADA, 

distribuída pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada 

qualificada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(’s) anexada(s) com a exordial, acima descrita(s), 

referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) que incidiu(ram) sobre a 

Inscrição Municipal em epígrafe, na qual foi determinada a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a respectiva Carta, a qual não foi enviada face a 

inércia da Procuradoria Fiscal Municipal à época, razão pela qual foi 

determinado o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do Art. 40 da LEF. 

Após, decorridos mais de DEZ ANOS, durante o REGIME DE EXCEÇÃO DE 

2019, foi proferida SENTENÇA, extinguindo esta ação executiva. A seguir, 

a Procuradoria Fiscal do Município Exequente lançou nos autos físico a 

sua CIÊNCIA da sentença extintiva acima. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que inexistiu RECURSO 

FAZENDÁRIO nestes autos, DETERMINO: I. CERTIFIQUE imediatamente o 

trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos. II. Considerando a 

sua condenação no pagamento, INTIME a Parte Executada, por Carta AR, 

conforme determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e 

taxa judiciária (FUNAJURIS), NO PRAZO DE CINCO DIAS, CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos sobre o envio e devolução do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Havendo pagamento pela Parte 

Executada, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO) E ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, decorrido o prazo para recolhimento das 

custas pela Parte Executada, havendo constatação da INADIMPLÊNCIA, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado nos Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; 

e 88/2014 (Protesto), encaminhando ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios, na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). V. 

Após o cumprimento das determinações acima, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2º 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - 

conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá 

seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO, e 

até a expansão da referida Central para as demais Comarcas, 

periodicamente, o juiz deverá verificar a quantidade de processos que 

estejam tramitando ou arquivados provisoriamente e que tenha como único 

objeto a cobrança de custas judiciais. § 1º Após proceder ao 

levantamento determinado no caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, 

via Diário da Justiça Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para 

recolhimento de custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a 

existência de saldo devedor de custas e taxas, com valores superiores a 

R$ 50,00 (cinquenta reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será 

expedida a Certidão para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação 

e Arquivamento, a qual será remetida por meio do sistema CIA para o 

Departamento de Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo 

Provimento nº 14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA 

EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA 

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE 

APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM 

COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não 

viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação 
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suficiente para sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é 

impertinente a invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista 

que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 

420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade 

da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à 

hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, 

art.730). 3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de 

extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela 

exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à 

demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários 

advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda 

Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no 

AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 

- SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg 

no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0041723-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão 

pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE 

sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID 

e fls., número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051417-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051417-32.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA CPF Nº 

603.724.781-15 CDA's Nºs 0 VALOR DA CAUSA: R$ 9.887,69 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos ou 

carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 
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público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056231-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056231-87.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA 

CNPJ/CPF Nº 070.057.761-00 CDA's Nºs 2009/0355153, 2010/0425976, 

2011/0565628, 2012/0772557, 2013/0893652 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.840,03 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos ou carga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência 

nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0027182-50.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA BENEDITA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0027182-50.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/12/2003 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROSALIA BENEDITA DE AMORIM CNPJ/CPF Nº 

CDA's Nºs 25889/1998 VALOR DA CAUSA: R$ 426,49 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056188-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056188-53.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ ALBERTO FERREIRA CNPJ/CPF Nº 

7 4 5 . 0 0 4 . 6 5 7 - 1 5  C D A ' s  N º s 

20090280791,20100521650,20110561546,20130866305 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.289,48 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0055838-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PERESTRELO CAMARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0055838-65.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DANILO PERESTRELO CAMARA CNPJ/CPF Nº 

C D A ' s  N º s 

20090263551,20100409286,20110546838,20120792011,20130863082 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.342,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima 

facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento 

imediato do feito. Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida 

sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, 

DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do 

§ 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada 

no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009847-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORASSA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009847-66.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/03/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CORASSA & SILVA LTDA - ME CPF Nº 

08.022.374/0001-10 CDA's Nºs 20090375897, 20130820469 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.664,58 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, em seguida tendo a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

lançado nos autos ‘CIÊNCIA’ da sentença, a prima facie inexistindo 

qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 
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270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. FIM

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1046034-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FINAZZI CARDINAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da parcela das custas como 

deferido nos autos, observando as orientações do Departamento de 

Arrecadação do TJ, adiante transcrita Em cumprimento a solicitação em 

tela temos a informar que o pedido de parcelamento foi devidamente 

cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes 

acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento. Att CARLOS MONTEIRO – MAT.2275 

(65) 3617-3736

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DETRAN - MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que impulsiono o presente para intimar o autor do despacho 

proferido nos autos, bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor R$- 32,80 (trinta e 

dois reais e oitenta centavos), para intimação do DETRAN, por meio de 

guia judicial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060759-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISOACO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIELY TAVARES DA SILVA OAB - MS22287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1060759-40.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: ISOACO EIRELI - ME 

IMPETRADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO e outros 

(2) Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar 

ajuizada por Isoaço Eireli – ME, em desfavor do Fiscal de Tributos 

Estaduais. Após análise do mandamus verifica-se que a competência para 

processar e julgar o presente feito é de uma das Varas de Fazenda 

Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou sequer 

inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu 

processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da 

competência para processar e julgar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 

2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e 

procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1045700-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MAIA VASCONCELOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1045700-12.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO MAIA 

VASCONCELOS EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo Com Pedido Liminar 

impetrado por Raimundo Nonato Maia Vasconcelos Eireli – EPP (RMV 

Materiais Para Construção), contra ato do Secretário Adjunto da Receita 

Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, 

visando a suspensão da eficácia do ato administrativo, impedindo a 

exclusão da impetrante do simples nacional por ocorrência de débitos 

inscritos em dívida ativa relativos a IPVA do veículo objeto da demanda. 

Alega no ano de 2011 adquiriu o veículo Gurgel TA 01, ano 2010/2010, cor 

branca, placas NJJ-3161, Chassi 944TA0121AP000389, Renavam 

281279810 o qual foi vendido em maio/2015 para Vera Lúcia Saibert 

Mattos. Aduz que a tradição obedeceu a legislação e que por motivos 

desconhecidos o bem permanece em seu nome, gerando notificação da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso pelo processo 

administrativo de Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

604510/17/68/2019. No mérito requer a confirmação da segurança. 

Inicialmente distribuído junto E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

grosso o mandamus foi remetido para a 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, que ato contínuo declinou a competência para este 

Juízo conforme id nº 24867009. Notificado a apresentar as informações 

que julgar necessárias, o impetrado pugnou pelo indeferimento da liminar, 

como se vê no id nº 22369528. É a síntese. Fundamento e Decido. 

Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O conceito de 

direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes Meirelles [1] é: “Direito 

líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para se amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” 

(destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador Cassio 

Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é fundamental para o 

mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do que 

alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo do 

procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e 

certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do alegado já no 
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momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o 

seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado de 

segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de 

ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, 

LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de 

natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, 

exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em 

virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória. Para 

ser viável a impetração do mandamus, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam 

comprovados de plano, é que o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPVA. 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. Os dados registrados perante a autoridade de 

trânsito geram mera presunção de propriedade, a qual pode ser afastada 

pela comprovação de transferência do bem. Precedente do STJ. De 

acordo com o enunciado da Súmula nº 585 do STJ, o antigo proprietário 

não pode ser responsabilizado pelas dívidas de IPVA relativas a 

exercícios posteriores à venda. Hipótese em que os documentos 

acostados pelo excipiente não comprovam suficientemente que o veículo, 

cuja propriedade gerou o imposto, foi, de fato, transferido, havendo 

necessidade de dilação probatória, o que não se admite em sede de 

exceção de pré-executividade (enunciado da Súmula nº 393 do STJ). 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70079860458, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 27/02/2019).” (TJ-RS - 

AC: 70079860458 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/03/2019). Assim sendo, analisando os autos verifico 

que inexiste demonstração clara e inequívoca do ato reputado como 

coação, vez que, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer 

quando da impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu, 

posto que a comprovação da transferência do veículo demanda dilação 

probatória. Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação 

constitucional analisar o mérito que envolve o ato objurgado pelo fato do 

mandado de segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se 

em procedimento que não admite dilação probatória. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se. PRIC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] Mandado de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora 

Malheiros. Pág. 35. [2] Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 

2002. Pág. 13. [3] RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. 

Julgado 03.4.2003. Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1045982-50.2019.8.11.0041 AUTOR(A): W B C COMERCIO, EXPORTACAO 

E IMPORTACAO LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

W.B.C. Comércio de Exportação e Importação Ltda., nos autos qualificada, 

ajuizou a presente Ação Anulatória de Lançamento Tributário Com Pedido 

de Antecipação de Tutela em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

objetivando a tutela provisória de urgência para a suspensão da 

exigibilidade do débito em discussão, que veio redistribuído da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, conforme decisão de id nº 

24905070. No id nº 25732837 foi remetida a apreciação da tutela de 

urgência para momento posterior à manifestação da parte requerida. No 

curso da ação, o requerido informou o cancelamento da CDA objeto dos 

autos, oportunidade em que pugnou pela extinção do feito em razão da 

perda do objeto. Vieram os autos conclusos. É a síntese dos fatos. 

Fundamento. DECIDO. Do julgamento antecipado da lide Ab initio, insta 

ressaltar, que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os 

autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. 

Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que 

se encontra, por não haver demanda da produção de prova, nos termos 

do art. 355, I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, 

verbis: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam 

de ser provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica 

cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, 

porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, 

REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) E ainda: “Em 

matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição 

do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova 

em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). A celeuma da presente ação está fulcrada 

essencialmente em torno da nulidade do crédito tributário consistentes na 

CDA nº 2018715030. O Requerido, em seu pleito sob id 27351238 informa 

que procedeu o cancelamento da mencionada CDA. Prima facie, diante da 

conjuntura factual, o cancelamento dos débitos impugnados nesta ação 

ocorreu posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, sendo nítido 

tratar-se de claro reconhecimento de procedência do pedido autoral pelo 

Requerido, ensejando, desta forma, a extinção da ação com resolução do 

mérito. In casu, ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação pelo 

Requerido que, reconhecendo as pretensões autorais, na qual cientificou 

o cancelamento do lançamento dos tributos opostos na presente 

demanda, mostrando-se hábil para homologação nos termos do art. 487, III, 

“a”, do CPC. EX POSTIS, homologo o reconhecimento do pedido autoral, 

nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com 

resolução do mérito. Em vista a nova legislação processual, nas causas 

em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 

85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o 

crucial desempenho profissional, é desarrazoado a aplicação dos 

percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa eis que redundaria em 

uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando que a CDA foi 

cancelada. Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência 

têm natureza remuneratória e não podem servir como instrumento de 

penalidade pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de 

imposição de ônus excessivo. Neste contexto, o arbitramento dos 

honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais 

predefinidos no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com 

o art. 85, § 2º, do CPC, a disposição contida no art. 8º, do mesmo códex, 

observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários 

advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de 

remunerar condignamente o causídico. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é 

fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. Nesse 

sentido, veja-se o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com relação ao dissídio 

jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os 

casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre 
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eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável 

também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do 

inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ pacificou a 

orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em razão da 

sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos 

na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias 

ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações 

de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 

1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este posicionamento, 

colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. EXCEÇÃO DE 

PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS 

TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de 

condenação da exequente em honorários advocatícios em razão do 

princípio da causalidade (art. 85, do CPC). Inaplicabilidade da parte final do 

art. 26,da LEF. Condenação mantida. Honorários advocatícios contra a 

Fazenda Pública fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da 

causa (R$ 89.856,17, em agosto de 2015), configurado valor excessivo. 

Redução que se mostra necessária, em observância aos princípios da 

razoabilidade da proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 

(art. 85, §8º, do CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 

15410858820158260090, Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 

10/08/2017, 15ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação DJE em 

21/08/2017. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO 

DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, 

impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e honorários advocatícios. 2. À causa foi atribuído valor de R$ 

195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e 

trinta centavos), de modo que a fixação da verba honorária no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre esse montante mostrar-se-ia excessiva e 

inadequada ao entendimento deste Tribunal Regional, motivo pelo qual 

arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Apelação parcialmente provida. (TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, 

Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 

24/01/2017, Primeira Turma, Publicação DJE em 09/02/2017) Posto isto, 

condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo 

em 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os termos do art. 85, §§ 

8º, 2º, do CPC bem como ao reembolso a parte autora do pagamento das 

custas processuais devidamente pagas, uma vez que deferido o 

parcelamento de tais custas. Preclusas a vias recursais, certifique-se o 

transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1041709-28.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: ELETRONICA PROTON LTDA - 

ME IMPETRADO: SUB-PROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de 

Concessão de Liminar Inaudita Altera Pars impetrado por Eletrônica Próton 

Ltda., contra ato do Subprocurador Fiscal do Estado de Mato Grosso, 

visando a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 20142557, 2017768, 

201413953, 201413101, 20123427 bem como a suspensão dos protestos 

referentes as CDA’s nº 20142557 e 2017765 e que o impetrado se 

abstenha de efetivar os protestos das demais CDA’s. Alega que em 

10.09.2019 foi surpreendida com protestos das CDA’s nº 20142557 e 

2017768 cuja notificação se deu de forma eletrônica em detrimento da 

forma pessoal. Aduz que as CDA’s nº.201413953, 201413101 e 20123427 

foram igualmente constituídos de maneira irregular de modo que não fora 

tentada a notificação pessoal. No mérito requer a confirmação da 

segurança. Notificado a apresentar as informações que julgar 

necessárias, o impetrado pugnou pela extinção do feito, como se vê no id 

nº 25894521. É a síntese. Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 

1º da Lei nº 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” O conceito de direito líquido e certo na lição do 

mestre Hely Lopes Meirelles [1] é: “Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para se amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança.” (destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre 

Doutrinador Cassio Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é 

fundamental para o mandado de segurança é a possibilidade de prova 

documental do que alegado e a desnecessidade de produção de outras 

provas ao longo do procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de 

‘direito líquido e certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do 

alegado já no momento inicial da impetração do mandado de segurança, 

tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado 

de segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente 

de ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público 

(art. 5º, LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de 

natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, 

exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em 

virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória. Para 

ser viável a impetração do mandamus, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Por exigir que os fatos sejam 

comprovados de plano, é que o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. ISS FIXO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIAS ALEGADAS QUE NÃO 

DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO 

RECURSO. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TRIBUTO DE 

LANÇAMENTO DIRETO E PERIÓDICO. NULIDADE DA CITAÇÃO E NÃO 

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES 

PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA PRÉVIA 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. - O Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.110.925/SP, 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exceção de 

pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória - No caso, trata-se de exceção de 
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pré-executividade em que a agravante arguiu a nulidade do processo 

administrativo, em razão da ausência de notificação, bem como a nulidade 

da citação na fase judicial, porque recebida a carta AR por terceiro, no 

Município de Porto Alegre, quando já residia em... São Paulo, matérias que 

não demandam dilação probatória - Não prospera a tese de nulidade do 

processo administrativo fiscal em razão da ausência de notificação 

pessoal do contribuinte, considerando que o ISS fixo é tributo de 

lançamento direto e periódico, cuja constituição definitiva se dá em 1º de 

janeiro de cada ano - A documentação constante dos autos não é 

suficiente a demonstrar que a executada havia se mudado do endereço 

para onde remetida a carta de citação com aviso de recebimento, bem 

como para elidir a presunção relativa decorrente da inscrição municipal de 

profissional autônomo, tendo em vista que os elementos probatórios 

acostados são relativos a períodos posteriores aos exercícios a que se 

refere a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70077909349, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AI: 

70077909349 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 

13/12/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 21/01/2019). Assim sendo, analisando os autos verifico 

que inexiste demonstração clara e inequívoca do ato reputado como 

coação, vez que, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer 

quando da impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu, 

posto que a comprovação da transferência do veículo demanda dilação 

probatória. Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação 

constitucional analisar o mérito que envolve o ato objurgado pelo fato do 

mandado de segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se 

em procedimento que não admite dilação probatória. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se. PRIC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] Mandado de Segurança. 20ª edição. São Paulo: Editora 

Malheiros. Pág. 35. [2] Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 

2002. Pág. 13. [3] RMS 14810/DF. STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. 

Julgado 03.4.2003. Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015311-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES ALVES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES ALVES OAB - MT25282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1015311-44.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RUBENS RODRIGUES ALVES 

FILHO REQUERIDO: O ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Rubens Rodrigues Alves Filho, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência visando 

suspender a exigibilidade da CDA nº 2017493861 bem como do protesto 

da referida CDA. Aduz que é sócio da empresa BR Comércio de Tintas e 

Vernizes Ltda., que teve suas atividades encerras em 27.11.2007, sendo 

considerada suspensa desde então perante o Fisco estadual, tendo obtido 

a baixa no dia 06.11.2015 a baixa junto a Jucemat e Receita Federal. Alega 

que ao requerer baixa da inscrição estadual perante a SEFAZ-MT tomou 

conhecimento de débitos fiscais de TACIN, inscritos em dívida ativa sob o 

nº 2017493861, sujos fatos geradores são de 2011 a 2015, totalizando o 

valor de R$31.085,07 (trinta e um mil e oitenta e cinco reais e sete 

centavos). Registra que a mencionada CDA está protestada no 4º 

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá-MT. Anexou 

documentos. Inicialmente distribuída na 4ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, o feito veio redistribuído para esse Juízo conforme 

declino de competência de id nº 19868351. No id nº 21232732 foi 

determinado para o requerente anexar o título de protesto e comprovar 

sua hipossuficiência, o que foi cumprido como se vê no id nº 22439199. 

Vieram os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial de id nº 22439199. O Novo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo” ou seja, determina que o magistrado poderá conceder a tutela 

antecipada, desde que presentes prova inequívoca do direito pleiteado, 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, em 

análise prefacial, própria dessa seara de cognição sumária, entendo como 

demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência 

pretendida, senão vejamos. Na hipótese, busca a requerente suspender a 

exigibilidade da CDA nº 2017493861 cujos créditos tributários tem como 

origem a exigência da Taxa de Incêndio (TACIN). In casu, o ponto crucial 

da demanda, reside na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 4547/1982, 

que criou a TACIN. Pois bem, temos que a inconstitucionalidade da 

cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) há tempos vem 

sendo debatida no âmbito dos tribunais superiores, sendo que o 

entendimento ora predominante era pela constitucionalidade da referida 

cobrança, inclusive tal concepção era adotada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; 

Apelação nº 15965/2016). Recentemente, o Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do ARE 972352/MT no dia 11.03.2019, seguindo o paradigma 

do Tema 16 da repercussão geral, firmou o entendimento de que a TACIN, 

prevista na Lei Estadual nº 4.547/1982, contrária o texto constitucional, 

sob o fundamento de que o serviço público, fato gerador da taxa, possui 

caráter indivisível, logo só poderia ser remunerado mediante impostos. 

Melhor abalizando, transcrevo trecho da decisão monocrática proferida 

pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, in verbis: “(...) O Tribunal de origem, ao 

examinar a espécie dos autos, consignou que: A exigência da referida 

taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição 

Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente 

público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa 

forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a 

contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de 

combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 

que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982. 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos”. (ARE 972352, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) No entanto, 

tal decisum teve provimento negado em recurso pelo Ministro Roberto 

Barroso. Frise-se, contudo, que em recente decisão proferida no dia 

17/09/2019 (ARE 972.352 MT), a Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal negou de forma unânime recurso do Estado de Mato Grosso 

contra a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes que declarou 

inválida a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) 

instituída pela Lei Estadual n° 4.547/1982. Registra-se que o entendimento 

da Segunda Turma do STF acompanhou paradigma da repercussão geral 

(Tema 16) onde se estabeleceu que a remuneração da atividade de 

prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos e 

não de taxas, independente de ser o Estado ou o Município o instituidor do 

tributo. Desta forma, em obediência ao precedente jurisprudencial da 

Suprema Corte da Justiça e diante dos fatos e das provas carreadas pela 
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parte autora, entendo que nesta fase de análise perfunctória, resta 

demonstrado a probabilidade do direito. O perigo de dano configura-se na 

própria cobrança indevida em face da autora. Diante do exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da 

exigibilidade da CDA nº 2017493861 bem como suspender os efeitos do 

protesto nº 28603, no valor de R$27.530,83 (vinte e sete mil e quinhentos 

e trinta reais e oitenta e três centavos), referente a CDA nº 2017493861, 

do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior deliberação. Providencie-se a 

citação da parte requerida, para querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014821-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MANOEL ESTERVINO DA CRUZ (REQUERIDO)

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que impulsiono presente feito para intimar a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, depositar as diligências para citações dos 

requeridos, no valor total de R$-314,62, via guia judicial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059856-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPORMIX REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALISTA ADMINISTRATIVO DA SEFAZ - JUNIOR C. ARRUDA 

(IMPETRADO)

 

Certifico que impulsiono o presente feito para intimar a autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, depositar a diligência do oficial de Justiça no 

valor de 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), através de guia 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE FLORENTINO GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANY PEREIRA NERIS OAB - MT13247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos do processo a fim de que se 

proceda à intimação da parte autora para, querendo, impugnar as 

contestações apresentadas, no prazo legal. Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002948-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. CALLEGARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADOS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001403-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERCULANO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT15381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos do processo a fim de que se 

proceda à intimação da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação de id. 27576098, no prazo legal. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2020. Analista Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501184-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELANIA FERREIRA DE CAMPOS BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501184-03.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/09/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: MELANIA FERREIRA DE CAMPOS BRANDÃO CNPJ/CPF Nº 

840.569.161-87 - CONTRIBUINTE 734821820 CDA's Nºs 2012/0730425; 

2013/0917909; 2014/1029149 e 2015/1121314. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.45.016.0386.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$8.650,38- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 08/09/2015 pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de MELANIA FERREIRA DE CAMPOS BRANDÃO - 

CPF Nº 840.569.161- 87, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2012/0730425; 2013/0917909; 2014/1029149 e 

2015/1121314, referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram 

sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº 01.2.45.016.0386.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$8.650,38- (ID 323148). A petição inicial veio 

instruída com cópias das CDA’s acima mencionadas (ID 323149). Em 

14/09/2015 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 326665), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida Carta de Citação em 18/09/2015 (ID 330464), a qual 

retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de 

devolução “Não existe o Nr.” (ID 343239). Em 09/12/2015 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer nova citação por carta, 

indicando novo endereço (ID 386319). Em 15/08/2016 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer a SUSPENSÃO do presente 

feito pelo prazo de noventa dias, em razão de a Parte Executada ter 

efetuado parcelamento administrativo do crédito executado (ID 1669916), 

juntando na oportunidade “NEGOCIAÇÃO 321284” (ID 1669918). Em 

29/09/2017 o Município Exequente peticionou nos autos para informar o 

INADIMPLEMENTO pela Parte Executada do acordo extrajudicialmente 

entabulado, requerendo o prosseguimento desta execução com a citação 

da Parte Devedora no novo endereço indicado (ID 10094389), juntando na 

oportunidade “PARCELAMENTO CANCELADO” (ID 10094406), “CDA’s 

ATUALIZADAS” (ID 10094414), “ENDEREÇO ATUALIZADO” (ID 10094513). 

Em 09/11/2018 o MM° Juiz de Direito Cooperador Dr. Luis Otávio Pereira 

Marques, em REGIME DE EXCEÇÃO 2018, proferiu decisão deferindo o 

pedido retro, determinando “a citação da parte executada Melania Ferreira 

de Campos Brandão no endereço indicado no Id. 10094389, por carta AR, 

conforme requerido pela Exequente.", sic (ID 16433280). Os autos vieram 

à conclusão ao Gabinete deste Juízo Titular, face o disposto no 

Provimento nº 11/2019-CM, de 11/06/2019, por determinação do DD. 

Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ante o 

disposto na Portaria nº 42/2019 - CGJ de 13/06/2019 e posterior 
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Provimento n° 18/2019-CM de 09/09/2019, com efeitos retroativos a 

30/08/2019, devidamente assinado pelo DD. Presidente do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, consigno que não houve decisão sobre a CONCLUSÃO 

INDEVIDA durante o REGIME DE EXCEÇÃO DE 2019, pelos DD. Juízes de 

Direito Auxiliares da CGJ e Colaboradores, competentes para os feitos 

físicos e eletrônicos distribuídos até 31/12/2017, como no caso presente, 

após a conclusão do ID 16433280, em 30/07/2019, até o término do 

período em 30/08/2019, razão pela qual passo a decidir sobre o pleito, 

conforme abaixo. Pois bem. Analisando detidamente estes autos 

eletrônicos, observo que foram feitos à conclusão desnecessária e 

inexplicavelmente, uma vez que INEXISTE questão pendente de análise por 

este Juízo, tratando-se, portanto, de CONCLUSÃO INDEVIDA! Assim 

sendo, CUMPRA o Sr. Gestor a decisão de ID 16433280, no sentido de 

promover a citação por carta da Parte Executada no endereço indicado na 

Petição de ID 10094389, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

cumprimento. ADVIRTO o Sr. Gestor e/ou Analista Judiciário, que 

remeteram este PJe à conclusão sem cumprimento integral da 

determinação anterior (ID 16433280), para zelar com mais eficiência no 

cumprimento dos despachos/decisões/sentenças judiciais doravante, sob 

pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. 

... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. - CÓDIGO PENAL Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de 

funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e 

multa. - PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

18/2019-CM, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 
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parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, e em observância à decisão prolatada nos autos do Regime 

de Exceção n. 01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, 

“ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar 

parcialmente o encerramento do regime de exceção na Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 

05/2019-CM, de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 

11/2019-CM, nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o 

dia 30 de agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500581-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500581-27.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/08/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO CPF Nº 103.436.281-04 - 

CONTRIBUINTE 90975 CDA's Nºs 2012/0761265; 2013/0881878; 

2014/1066924 e 2015/1213954. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.21.002.0835.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$27.618,16- DECISÃO 

81100001 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 18/08/2015, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIZ BENEDITO DE 

LIMA NETO – CPF Nº 103.436.281-04, tendo como objeto o recebimento 

dos créditos representados pelas CDA’s Nºs 2012/0761265; 

2013/0881878; 2014/1066924 e 2015/1213954, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s do imóvel Inscrição Municipal nº 

06.9.21.002.0835.001, devidamente anexadas à petição inicial, e o valor 

atribuído à causa foi R$27.618,16- (ID’s 309958 e 309959). Em 21/08/2015 

foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do C.T.N. (ID 313766), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 28/08/2015 (ID 318036), cujo AR foi 

anexado aos autos em 11/04/2016 COM assinatura de recebimento (ID 

810589). Em 05/10/2015 a Parte Executada, através de sua Advogada 

Constituída, NOMEOU BEM móvel à penhora, consistente em uma Pá 

Carregadeira, modelo L90, marca Michigan, Ano 1993, com balança, de 

sua propriedade, avaliada em R$90.000,00- (ID 339426), juntando na 

oportunidade os documentos de ID’s 339427, 339428 e 339429. Em 

04/05/2016 o Município Exequente peticionou nos autos para manifestar 

RECUSA DO BEM móvel ofertado à penhora, requerendo o bloqueio via 

BACEN JUD sobre eventuais ativos financeiros em nome da Parte 

Executada, até o limite da quantia de R$32.131,11- (ID 1048209), 

anexando CDA’s atualizadas (ID 1048211). Em 06/12/2018 o MMº Juiz de 

Direito Cooperador Dr. Luís Otavio Pereira Marques, em sede de REGIME 

DE EXCEÇÃO 2018, proferiu DECISÃO na qual rejeitou o bem móvel 

indicado pela Parte Executada e DEFERIU o pedido penhora on line, 

promovendo o bloqueio de valores nos ativos financeiros das contas 

bancárias do Executado, via Sistema BacenJud, no valor original da causa 

de R$32.131,11- (PROTOCOLO n° 20180008084071) – ID 16853898, que 

fora transferido à Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso em 

04/12/2018 (ID TRANSF: 072018000015755130) – ID 16853897. Em 

06/12/2018 a Parte Executada, através de sua Advogada Constituída, 

requereu o DESBLOQUEIO do valor constrito, ao argumento de que se 

t r a t a  d e  v a l o r  d e c o r r e n t e  e x c l u s i v a m e n t e  d e 

salário/aposentadoria/empréstimo consignado, os quais possuem natureza 

salarial, sendo a maior parte destinada às suas despesas médicas, além 

do caráter alimentar (ID 16910916), juntando na oportunidade os 

documentos de ID’s 16911192 “EXTRATO DE CONTA SALÁRIO”, 

16911195 “OFICIO BACEN JUD”, 16911198 “RECEITA MÉDICA”, 16911203 

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. Em 10/12/2018 o Município Exequente 

manifestou nos autos pelo indeferimento do pedido de desbloqueio 

formulado pelo Executado, com imediato LEVANTAMENTO DOS VALORES 

BLOQUEADOS em favor da Fazenda Pública Municipal, tão logo fosse 

certificado o decurso de prazo para interposição de Embargos e requereu 

o reforço da penhora, através de novo bloqueio, via BacenJud, tendo em 

vista que a dívida atualizada perfazia a importância de R$43.358,76- (ID’s 

16963210 e 16965482), juntando CDA’s atualizadas (ID 16965485) Em 

09/02/2019 a Parte Executada, através de sua Advogada Constituída, 
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reiterou o pedido de desbloqueio e informou a interposição de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO Nº 1044788-49.2018.8.11.0041 na data de 19/12/2018 (ID 

17807158), anexando “EMBARGOS À EXECUÇÃO” (ID 17807189). Em 

08/10/2019 a Parte Executada, através de sua Advogada Constituída, 

reiterou mais uma vez o pedido de desbloqueio, juntando “EXTRATO 

BANCÁRIO” (ID 24727054). Os autos vieram à conclusão ao Gabinete 

deste Juízo Titular, face o disposto no Provimento nº 11/2019-CM, de 

11/06/2019, por determinação do DD. Corregedor Geral da Justiça, 

Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ante o disposto na Portaria nº 

42/2019 - CGJ de 13/06/2019 e posterior Provimento n° 18/2019-CM de 

09/09/2019, com efeitos retroativos a 30/08/2019, devidamente assinado 

pelo DD. Presidente do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, consigno que não 

houve decisão sobre o PEDIDO DE DESBLOQUEIO durante o REGIME DE 

EXCEÇÃO DE 2019, pelos DD. Juízes de Direito Auxiliares da CGJ e 

Colaboradores, competentes para os feitos físicos e eletrônicos 

distribuídos até 31/12/2017, como no caso presente, após a conclusão do 

ID 17807158, em 09/02/2019, até o término do período em 30/08/2019, 

razão pela qual passo a decidir sobre o pleito, conforme abaixo. Pois bem. 

Tendo em vista interposição de Embargos à Execução pela Parte 

Executada, DETERMINO ao Sr. Gestor que promova a 

associação/vinculação a estes autos de EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500581-27.2015.8.11.0041, dos respectivos EMBARGOS À EXECUÇÃO 

Nº 1044788-49.2018.8.11.0041, conforme comprovante de ID 17807189, 

CERTIFICANDO a sua realização em ambos autos eletrônicos. Acerca do 

requerimento formulado pela Parte Executada, de DESBLOQUEIO da 

importância de R$32.131,11- realizado, via BACEN JUD, na data de 

30/11/2018, em sua conta corrente, ao argumento de que, por possuir 

natureza salarial, submete-se à regra da impenhorabilidade, sabe-se que o 

Art. 833 do CPC/2015 estabelece expressamente quais são os bens 

protegidos pela regra da impenhorabilidade, entre eles os de natureza 

salarial, verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto 

nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, 

bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos 

mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no 

art. 529, § 3o. ...” (negritei). No caso presente, observa-se que embora o 

valor referente ao CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO não se 

enquadre formalmente no Art. 833 do CPC/2015, segundo o entendimento 

predominante na jurisprudência dos Tribunais de Justiça regionais, 

materialmente tal avença se insere na referida norma, tendo em vista que 

o montante recebido é destinado também, em tese, ao pagamento de 

dívidas e despesas pessoais do Executado, cujas parcelas mensais serão 

quitadas com numerário advindo dos proventos da sua aposentadoria, 

ostentado de forma mediata o cunho alimentar, ficando, via de regra, ao 

abrigo da impenhorabilidade estabelecida pelo Art. 833 CPC/2019 acima. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. INCIDENTE SOBRE 

VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (...) 

PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. Os valores decorrentes de 

empréstimo consignado igualmente devem ser protegidos com a regra da 

impenhorabilidade, já que, ao fim e ao cabo, serão saldados com parcela 

mensal dos proventos de aposentadoria. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJRS, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe 

Silveira Difini, Agravo de Instrumento Nº 70075633289, Julgado em 

26/04/2018). (negritei). “PROCESSO CIVIL. (...). PENHORA ONLINE. 

DESCONSTITUIÇÃO. CONTA CONJUNTA. REMUNERAÇÃO E CRÉDITO 

DERIVADOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. 

VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. LIBERAÇÃO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. (...). 6. O saldo em conta corrente proveniente de 

contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento firmado 

com instituição financeira não é passível de penhora, uma vez que as 

prestações originárias da referida avença contraída serão descontadas 

diretamente da remuneração, conferindo a natureza alimentar à 

mencionada verba. 7. Portanto, configurado que o bloqueio recaiu sobre 

verbas de natureza alimentar, em regra, impenhoráveis, nos termos do 

artigo 833 do CPC, necessária a sua imediata liberação.8. Recurso 

conhecido e provido. (TJDF, 2ª TURMA CÍVEL, Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Acórdão n.1031348, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado 

no DJE: 17/07/2017. Pág.: 322/334). (negritei). “(...) Cumprimento de 

sentença – Manutenção de penhora de parte do valor penhorado na conta 

corrente da executada - Penhora de valor oriundo de empréstimo 

consignado creditado para despesa extraordinária de tratamento dentário 

grave e urgente – Natureza alimentar da verba bloqueada – Empréstimo 

que significou adiantamento de salário, do qual suas prestações são 

deduzidas – (...) - Agravo provido.” (TJSP, Órgão Julgador: 29ª Câmara de 

Direito Privado, Relatora: Silvia Rocha; Agravo de Instrumento 

2141080-88.2018.8.26.0000, Data do Julgamento: 10/10/2018, Data de 

Registro: 11/10/2018). (negritei). No caso presente, após análise da 

documentação anexada a estes autos eletrônicos pela Parte Executado, 

tem-se que cabalmente comprovado que os valores contristados 

judicialmente em sua conta corrente, através de penhora via BACEN JUD, 

possuem caráter alimentar, posto que decorrentes de contrato de 

empréstimo consignado, cujo pagamento será debitado compulsoriamente 

dos proventos da sua aposentadoria, senão vejamos: Conforme extratos 

bancários do Banco do Brasil na data de 10/10/2018 a Parte Executada 

firmou contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO com o Banco do Brasil no 

valor de R$50.000,00-, com taxa mensal de 1,88% e 25,04% ao ano, que 

acrescido de IOF e seguro, resultou na contratação de R$54.276,23, a ser 

quitado em 36 parcelas de R$2.150,43-, descontados, mensal e 

compulsoriamente, diretamente dos proventos da sua aposentadoria (ID 

16911203). No caso dos autos, a Parte Executada provou que dos 

R$9.074,90- que recebe como proventos de aposentadoria por mês, 

R$2.150,00- estão comprometidos com o referido EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO, e ainda demonstrou que possui gastos mensais e fixos 

com PLANO DE SAÚDE, no valor de R$1.355,60- (ID 16911192) e bem 

como DESPESAS COM MEDICAÇÃO, apresentando inclusive a receita 

médica de ID 16911198, onde se verifica que somente com MEDICAÇÃO 

DE USO CONTÍNUO a Parte Executada necessita de oito tipos de remédios, 

além de possuir, logicamente, as despesas com alimentação, pagamentos 

de água, luz, vestuário e demais necessárias à sua dignidade de pessoa 

humana. Dessa forma, presente a onerosidade excessiva da medida de 

bloqueio do valor consignado dos proventos de aposentadoria, vez que as 

deduções mensais acima referidas comprometem o sustento próprio do 

Executado, a liberação dos valores contristados por este Juízo em sede 

de Regime de Exceção é medida de rigor, mesmo porque, seu provento 

salarial está muito abaixo e não excede os 50 salários mínimos previstos 

como exceção à regra, no § 2º do mesmo Art. 833 do CPC/2015. Em 

situação semelhante, assim decidiu o nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA 

DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - 

ARTIGO 649, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - 

LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO IMPROVIDO. É vedada a 

penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do 

CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 

Havendo comprovação de que os valores contristados pelo sistema 

BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve 

ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MÁRCIO 

VIDAL, AI 60864/2015, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 

21/09/2015). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 15% DOS PROVENTOS - 

IMPENHORABILIDADE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA 

EXCEÇÃO DO ART. 649, § 2º, DO CPC - VERBA COMPROMETIDA COM 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ONEROSIDADE DEMONSTRADA - 

DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os 

valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos se 

já está sendo efetuado desconto em razão de empréstimos consignados 

em folha de pagamento, além de outros débitos em conta-corrente, que 

evidenciam a onerosidade da medida em prejuízo à dignidade do devedor.” 

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, AI 140879/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 17/12/2014, Publicado 

no DJE 22/12/2014). Assim, considerando que do substrato fático 

constante destes autos eletrônicos não se evidencia a excepcionalidade 

apta a mitigar a impenhorabilidade do seu provento decorrente de 
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aposentadoria, com fundamento no Art. 833, inc. IV (proventos da 

aposentadoria sujeitos a consignação) e § 2º (a contrariu sensu) do CPC, 

INDEFIRO pedido da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, quanto ao 

LEVANTAMENTO dos valores contristado (ID 16963210), e tendo em vista 

que já foram opostos EMBARGOS À EXECUÇÃO, deixo para apreciar 

pedido do Município Exequente de ‘reforço de penhora, através do sistema 

BACENJUD’, do ID 16965482, para oportunamente, vez que este feito 

encontra-se suspenso. Consequentemente, em consonância com a 

previsão contida no Art. 833, inciso X, do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

LIBERAÇÃO do valor de R$32.131,11- (fls. 24), bloqueado via BACEN-JUD 

da conta corrente da Parte Executada, por se tratar de proventos de 

aposentadoria e por não ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos, para 

DETERMINAR: I. CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre a VINCULAÇÃO a estes 

autos, dos valores bloqueados e transferidos em 04/12/2018 (ID TRANSF: 

072018000015755130), conforme documento de ID 16853897, para a 

Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ATO 

ORDINATÓRIO). II. Inexistindo, PROCEDA imediatamente a VINCULAÇÃO 

dos valores contristados (ATO ORDINATÓRIO), mediante envio de Ofício 

ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, via Malote Digital, cujo código de 

rastreabilidade deve ser aqui anexado, CERTIFICANDO nestes autos (ATO 

ORDINATÓRIO). III. A seguir, concluída a vinculação acima, PROCEDA 

imediatamente à LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, mediante 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL para a transferência eletrônica bancária 

(TED) para a conta corrente da Parte Executada indicada no pedido de ID 

24727050, CERTIFICANDO nestes autos (ATO ORDINATÓRIO) e 

remetendo À CONCLUSÃO para assinatura do referido Alvará Judicial 

(ATO ORDINATÓRIO). IV. Por fim, voltemos autos eletrônicos dos 

Embargos  à  Execução n°  1044788-49 .2018.8 .11 .0041 , 

apensados/vinculados a este feito, À CONCLUSÃO para decisão. INTIME 

(PJe e DJe) a Parte Executada, através de sua Advogada Constituída, 

conforme determinam os Arts. 270 e 271 do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) 

o Município Exequente, através dos Sr. Procurador Fiscal que subscreveu 

a petição de reforço da penhora (ID 16965482), nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe) , para fins do 

§ 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 

205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão 

redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Art. 528. No 

cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. ... § 8o O exequente pode optar por promover 

o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do 

disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível 

a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão 

de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante 

mensalmente a importância da prestação. ... Art. 529. Quando o executado 

for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou 

empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer 

o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia. ... § 3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o 

débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou 

rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste 

artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta 

por cento de seus ganhos líquidos. ... - PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE 

JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a ampliação da atuação das equipes de 

ação rápida nos regimes de exceção na Vara de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá de que tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 

11.06.2019 e o Provimento n. 05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo 

Provimento n. 07/2019-CM de 09.05.2019 e regulamentados pela Portaria 

n. 29/2019-CGJ, alterada pela Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras 

providências. RESOLVE: Art. 1° Dispor sobre a atuação das equipes de 

ação rápida nos regimes de exceção na Vara de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá de que tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 

11.06.2019 e o Provimento n. 05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo 

Provimento n. 07/2019-CM de 09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 

29/2019-CU, alterada pela Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta 

Portaria. Parágrafo único. A atuação das equipes de ação rápida 

regulamentadas por esta Portaria constitui uma continuidade dos trabalhos 

realizados na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá — já 

iniciados com relação à prática de alguns atos concernentes aos 

executivos fiscais estaduais —, de modo que, além de incluir as 

execuções fiscais municipais, abrange a prática de todos os demais atos 

necessários para garantir a entrega da prestação jurisdicional de modo 

célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos Provimentos e 

Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 /2019-CGJ, as equipes 

de ação rápida serão compostas das seguintes equipes de trabalho: ... § 

3° Os juízes convocados para a equipe de apoio e julgamento atuarão, 

necessariamente, no julgamento dos incidentes opostos nas execuções 

distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 18/2019-CM, DE 09 DE 

SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 Diário da Justiça 

Eletrônico - MT - Ed. nº 10574 Página 3 de 161 Antecipa parcialmente o 

encerramento do regime de exceção na Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 05/2019-CM, 

de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 11/2019-CM. O 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em 

observância à decisão prolatada nos autos do Regime de Exceção n. 

01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar parcialmente o 

encerramento do regime de exceção na Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 05/2019-CM, 

de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 11/2019-CM, 

nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o dia 30 de 

agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... FIM

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009612-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL A. 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE Nº 1009612-09/2019 

Autuação 11/04/2018 Última distribuição 16/08/2018 Valor da causa R$ 

38.160,00 REQTE: FABIANO MARIANO DA SILVA REQDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO E DETRAN/MT 11010 Vistos etc... Cuida-se de Ação 

Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito c/c Pedido 

de Tutela Antecipada e Indenização Por Danos Morais (ID 12664796), 

proposta em 11/04/2018 por FABIANO MARIANO DA SILVA, qualificado na 
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exordial, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT, na 

qual pretende a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto 

da demanda, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito e protesto. Aduz que adquiriu em 12/12/2012 uma Motocicleta 

Marca Honda/CBX 250 TWISTER, Renavan nº 00834604884, 2004/2004, 

Gasolina, Placa KAJ 3058 cor preta, a qual ficou sob sua posse por doze 

meses, sendo que em meados do mês de dezembro 2013, revendeu a 

moto para o Sr. CELSO RODRIGUES DE SOUZA, no entanto, afirma que 

nunca procedeu a transferência da motocicleta para o seu nome, e mesmo 

assim foi surpreendido pelo protesto e inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito diante da existência de CDA nº 2017/216452 em seu nome, cujo 

débito se origina do não pagamento do IPVA referente aos anos de 2013 à 

2016. Requer, como tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários objeto da demanda, bem como retirar seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito e protesto. No mérito pugna pela 

procedência da ação com a condenação dos Entes Requeridos em 

honorários advocatícios sucumbenciais e danos morais. Juntou 

documentos de ID’s nºs 12664807 (CNH); 12664848 (comprovante 

endereço); 12664864 (CTPS); 12664878 (wextrato Serasa Certidão 

positiva Cartório); 12664885 (Extrato PGE divida ativa); 12664898 

(Histórico Detran); e 12665015 (Declaração hipo e RG). Inicialmente os 

autos foram distribuídos para a Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública, 

cuja competência fora declinada em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública em 13/04/2018 (ID 12680297), em razão do valor da causa não 

ultrapassar sessenta salários mínimos. No ID 13371107, em 24/05/2018 o 

Autor reitera os pedidos de antecipação de tutela e acosta o extrato da 

consulta detalhada de processo IPVA (ID 13371111). Através do ID 

13503040, em 05/06/2018 o Autor informa que continua recebendo 

cobrança de IPVA e multas oriunda da referida motocicleta, acostando os 

documentos comprobatórios de sua alegação no ID 13505744. Os autos 

foram REDISTRIBUÍDOS para o Juizado Especial da Fazenda Pública em 

20/06/2018, oportunidade na qual a MMª Juíza Titular se declarou 

incompetente em razão do débito já estar inscrito em DÍVIDA ATIVA, 

quando então declinou da competência em favor desta Vara Esp. de 

Execução Fiscal, cuja REDISTRIBUIÇÃO foi realizada em 17/08/2018. Por 

decisão proferida pela MMª Juíza Titular, em 19/11/2018 (ID 15930159) foi 

recebida a presente ação, deferida a GRATUIDADE DA JUSTIÇA e 

determinada a citação da Parte Requerida, retendo a apreciação da tutela 

para após a instauração do contraditório. A Fazenda Pública Estadual se 

manifestou em 12/03/2019 (ID 18565666), alegando preliminarmente ser 

parte ilegítima para responder a presente ação, já que o DETRAN/MT é 

responsável pela manutenção dos cadastrados, postulando pela 

improcedência dos pedidos formulados na inicial, e que não haja 

condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios. Em 

12/06/2019, o Autor apresentou pedido de reconsideração, afirmando que 

“vem sendo demasiadamente prejudicado, pois seu nome “ESTÁ 

RESTRITO JUNTO AO CARTÓRIO DE PROTESTOS e demais órgãos, 

impedindo-o de ter uma vida digna, e até seu próprio sustento, violando 

direito cristalino e ulutante do autor.”, sic (ID 21623367). Em 04/10/2019, 

pela MMª Juíza Titular foi determinado ‘Promova-se o Sr. Gestor Judiciário 

a intimação da parte requerida DETRAN-MT para que se manifeste quanto 

ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) dias.”, sic (ID 

24058914). O Departamento de Transito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT por sua vez, em 06/12/2019 contestou a ação, alegando 

ilegitimidade de parte, inépcia da inicial por ausência de interesse do Autor, 

litigância de má-fé, e ao final requereu a improcedência da presente ação, 

com a condenação da autora no pagamento de custas e honorários (ID 

27067980). Os autos eletrônicos vieram à conclusão a este Juízo do 

Gabinete 1, face as férias da DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2, 

após o comparecimento da Advogada do Autor, Dra. Lilian Fraga de castro 

Gomes – OAB/MT 20.935, requerendo à esta Magistrada a decisão sobre 

a tutela de urgência, em 17/01/2020 (sexta feira), às 16:43hs. É o 

Relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise ao exposto e aos 

documentos carreados aos autos pelo Autor, verifico serem insuficientes 

as provas para o acolhimento do pleito de tutela antecipada, bem como 

para procedência da presente ação. Com efeito, verifica-se que há 

apenas nos autos comunicado de venda do veículo junto DETRAN/MT - ID 

12664898, onde se lê que a transferência do veículo foi feita por AELTON 

PEREIRA DOS SANTOS para ROBSON CARVALHO DE SOUZA, que 

comunicou a venda para FABIANO MARIANO DA SILAV em 12/12/2012, 

aqui Autor da demanda, que evidentemente não logrou êxito em comprovar 

a venda da motocicleta e a sua tradição para terceiro, com apenas esse 

documento. Assim, face o disposto no Art. 10 c/c Art. 437, § 1º do CPC, 

FACULTO ao Autor a juntada aos autos de documentos hábeis a 

comprovação dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela 

de urgência vindicada, particularmente em relação à comunicação ao 

DETRAN/MT quanto à invalidade da declaração constante do ID 12664898, 

bem como promova sua IMPUGNAÇÃO às contestações ofertadas pelas 

Partes Requeridas, querendo, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

indeferimento da tutela antecipada e julgamento do feito antecipadamente. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem impugnação do Autor, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade e voltem os autos Á CONCLUSÃO. INTIME E DÊ-SE 

VISTAS (PJe e DJe) à Advogada do Autor imediatamente. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição Legal CPR - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. 

A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014059-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014059-11.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 17:13:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME 

CNPJ Nº 03.070.443/0001-47 - CONTRIBUINTE 735180280 CDA's Nºs 

915402; 1080540; 1189862 e 1328172. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.25.041.0275.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.975,60- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 19/08/2016 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - 

CNPJ Nº 03.070.443/0001-47, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA's Nº's 915402; 1080540; 1189862 e 1328172, 

referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

04.4.25.041.0275.001, sendo atribuído à causa o valor de R$1.975,60--
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(ID's 16876775 e 1686776). Em 07/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9787738). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 10/01/2020 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo do crédito 

executado, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 373752, onde se lê que as CDA's executadas 

foram quitadas em 18/02/2019 e as CDA's 1538233 e 1648100, pelo valor 

de R$2.907,65- (ID's 27907957; 27907958 e 27907959). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre 

as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta 

homologar o pedido de extinção do processo formulado pelo Município 

Exequente, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta 

execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE 

ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação 

executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a 

obrigação ter sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o 

ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a 

condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, 

observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu 

causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1014059-11.2016.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de 

extinção proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 
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fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005554-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DE AZEVEDO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005554-94.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2017 12:14:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO RICARDO DE AZEVEDO JUNIOR CPF Nº 

432.803.151-15 - CONTRIBUINTE 734878197 CDA's Nºs 1054729; 

1089546; 1223188 e 1379356. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.41.056.0598.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.509,62- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 23/02/2017 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de PAULO RICARDO DE AZEVEDO JUNIOR - CPF Nº 

PAULO RICARDO DE AZEVEDO JUNIOR, tendo como objeto o pagamento 

dos créditos inscritos nas CDA's Nº's 1054729; 1089546; 1223188 e 

1379356, referente a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.3.41.056.0598.001, sendo atribuído à causa o valor de R$ 4.509,62-

(ID's 4927943 e 4927940). Em 07/09/2017 foi proferido despacho 

determinando a citação por carta da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional (ID 9787704). Inexiste nestes 

autos eletrônicos informação quanto à devolução do AR da Carta de 

Citação. Em 21/08/2019 o Município Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, ante o pagamento administrativo dos créditos 

executados, renunciando expressamente ao prazo recursal, anexando o 

Termo de NEGOCIAÇÃO Nº 350434, onde se lê que as CDA's executadas 

foram quitadas em 16/11/2018, pelo valor de R$3.983,25- (ID's 22808080 e 

22808081). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE 

PJe, a este Juízo só resta homologar o pedido de extinção do processo 

formulado pelo Município Exequente, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito 

pela Parte Executada, posiciona-se a jurisprudência do nosso E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II 

DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA 

À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, 

em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor 

extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida 

a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, observando-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, 

segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável 

pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, N.U 0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 447 de 908



Publicado no DJE 30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. 

II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo 

Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1005554-94.2017.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO 

o presente PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento 

administrativo do crédito executado, após a distribuição deste PJe. 

Considerando que o Município Exequente renunciou expressamente ao 

prazo recursal, CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo 

pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o 

Juízo deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de 

extinção proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 
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IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1032036-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1032036-11.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/07/2019 16:21:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO CPF Nº 

345.889.141-20 - CONTRIBUINTE 734923272 CDA's Nºs 2016 /1368302; 

2018/1666963; e 2019/1923337. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.32.001.0317.048 VALOR DA CAUSA: R$ 7.604,13- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJE em 19/07/2019 pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de SEBASTIAO RODRIGUES FILHO - CPF Nº 

345.889.141-20 , tendo como objeto os pagamentos dos créditos inscritos 

nas CDA's Nº's 2016 /1368302; 2018/1666963 e 2019/1923337, referente 

a IPTU que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.8.32.001.0317.048, 

sendo atribuído à causa o valor de R$7.604,13-(ID's 21922820 e 

21922821). Em 25/07/2019 foi proferido despacho determinando a citação 

por carta da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional (ID 22062162). Inexiste nestes autos eletrônicos 

informação quanto à devolução do AR da Carta de Citação. Em 21/01/2020 

o Município Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

ante o pagamento administrativo dos créditos executados, renunciando 

expressamente ao prazo recursal, anexando o Termo de NEGOCIAÇÃO 

Nº 386033, onde se lê que as CDA's executadas foram quitadas em 

21/01/2020 e a CDA Nº 1145843 estranha aos autos, pelo valor de 

R$7.696,82- (ID's 28208014 e 28208017). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento 

do crédito executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes 

APÓS A DISTRIBUIÇÃO DESTE PJe, a este Juízo só resta homologar o 

pedido de extinção do processo formulado pelo Município Exequente, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pela Parte Executada, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO 

COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – 

QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, 

NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal 

com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter 

sido cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da 

ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas 

custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, segundo o qual quem deu causa ao 

ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus 

sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 

no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – 

Recurso conhecido e provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, N.U 

0000558-38.2018.8.11.0008, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

30/07/2019) (negritei). RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Ap 39008/2017, 

Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1032036.11-2019.8.11.0041 e DECLARO EXTINTO o presente 

PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento administrativo do 

crédito executado, após a distribuição deste PJe. Considerando que o 

Município Exequente renunciou expressamente ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE imediatamente o trânsito em julgado. Ante o PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE, consagrado em sede de Recurso Repetitivo pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - Tema 143), segundo o qual o Juízo 

deve perquirir quem deu causa ao processo, para condenar no 

pagamento das custas processuais, referendado pela jurisprudência do 

nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que o pagamento 

administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado 

ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, 

conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, 

CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS 

E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido pelo Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), 

nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 

c/c Lei nº 2654/1988. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial. INTIME 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 449 de 908



também a Parte Executada, pessoalmente e por Carta AR, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016, para vir pagar as custas e taxa 

judiciária (FUNAJURIS), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre o 

envio e devolução do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado nos 

Provimento nº 40/2014; 80/2014-CGJ; e 88/2014 (Protesto), 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios, na Distribuição e no Sistema 

PJe (ATO ORDINATÓRIO). Após o cumprimento das determinações acima, 

ARQUIVEM DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a REMESSA destes autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 a esta sentença de 

extinção proferida a pedido do Município Exequente. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe, TJ/MT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos 

serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do 

réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir 

desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo 

de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito 

terá seguimento. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A 

citação será feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

(...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II 

- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela 

entrega do dinheiro; II - pela adjudicação dos bens penhorados. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. - LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 433 DE 28/08/2017: Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM. LEI COMP. Nº 35/1979 – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN): Art. 35 - São deveres do 

magistrado: ... VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, 

embora não haja reclamação das partes; ... -CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT: Art. 351. Ressalvada a Comarca de 

Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e Arrecadação, e até a 

expansão da referida Central para as demais Comarcas, periodicamente, o 

juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam tramitando ou 

arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais. § 1º Após proceder ao levantamento determinado no 

caput deste artigo, o Juiz intimará o devedor, via Diário da Justiça 

Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de 

custas judiciais pendentes. Art. 354. Constatada a existência de saldo 

devedor de custas e taxas, com valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta 

reais) e inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), será expedida a Certidão 

para remessa à Protesto pela Central de Arrecadação e Arquivamento, a 

qual será remetida por meio do sistema CIA para o Departamento de 

Controle e Arrecadação. (Redação alterada pelo Provimento nº 

14/2017-CGJ). -SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS 

REPETITIVOS – TEMA 143: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. 

ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 

DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO 

DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A 

DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Não viola o art. 535, 

do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para 

sustentar o decidido. 2. Em sede de execução fiscal é impertinente a 

invocação do art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário 

do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 

06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 

2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de 

execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art.730). 3. É 

jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de 

execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, 

define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de 

imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 

Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 

1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, 

Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no 

REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; 

AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a 

data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com 

a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio 

da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao 

pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no 

preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a 

execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado 

com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da 

administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte 

protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal 

e foi citado para resposta com a consequente subsistência da 

condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, 
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PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 

1111002/SP, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009). (negritei e grifei). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040597-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNIL LIBANIO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040597-56.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051102-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANY CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051102-04.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043793-92.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043793-92.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042343-17.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JOVENIL VIEIRA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042343-17.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042632-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES MARQUES CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042632-47.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037130-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA REGINA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037130-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039721-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRION COMERCIO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039721-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049609-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0049609-89.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038409-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GALDINO DELGADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038409-90.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006154-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK LIBANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006154-74.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038501-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AERCIO SILVA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038501-29.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058058-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITH MORAIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058058-36.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035288-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PINTO & SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035288-15.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053607-65.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABIOES CUIABA - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053607-65.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054761-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054761-21.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013918-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013918-43.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003917-09.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORT LOTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003917-09.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054754-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SANTOS MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054754-29.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015567-82.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015567-82.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005922-24.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEATRICE MARIA REY (EXECUTADO)

ARRUDA CARVALHO & CARVALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005922-24.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019883-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA HAB DOS SERV PUBL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019883-02.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040558-59.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040558-59.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040403-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARQUES FERRER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040403-56.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040563-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040563-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003091-22.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON F CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003091-22.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059642-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR JOSE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059642-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053206-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDILINO MANOEL AZEVEDO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053206-66.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043259-22.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043259-22.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046219-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY S MIYAKAWA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046219-14.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004859-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PONTO FINAL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004859-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007965-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FRANCISCO CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007965-50.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005576-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM XAVIER PIRES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005576-77.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011276-20.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADINIZIO CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011276-20.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016977-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAGEL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016977-39.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014873-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARCILEIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014873-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030211-74.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI MURBACK DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES OAB - MT8737-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030211-74.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009856-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MARQUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009856-91.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020773-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

LEATRICE MARIA REY OAB - 102.736.201-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0020773-77.2011.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057000-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO COLLA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057000-95.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001026-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA JULIENE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001026-54.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002219-08.1985.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002219-08.1985.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011919-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA MARTINS GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011919-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040885-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COXIPO TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040885-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004808-21.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Amores Ferreira (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004808-21.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041307-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI SILVESTRI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041307-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011975-06.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HIROJI KOBAYASHI - ME (EXECUTADO)

MARCELO HIROJI KOBAYASHI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011975-06.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015818-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EVANGELISTA DE OLIVEIRA NETTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015818-61.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007401-71.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA TEIXEIRA VITORINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007401-71.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058464-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO L. VERNO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058464-57.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037729-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO & LOCACAO DE MOVEIS CUIABA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037729-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001034-89.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUERING (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001034-89.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 
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termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037725-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONTRUTORA ROSA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037725-68.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045081-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA PART E ADM BENS S/C LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045081-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015195-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCY MARIA BARROS GONCALVES SEBA (EXECUTADO)

OUSADIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

ROSANGELA BEZERRA DE BARROS (EXECUTADO)

ALCIONE VESTRUPP GOZDECKI (EXECUTADO)

ROBERTO WESTRUPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - MT13440-A (ADVOGADO(A))

EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES OAB - MT10417-O 

(ADVOGADO(A))

GLEICY LAURA BARROS GONCALVES OAB - MT13441-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015195-70.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020644-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020644-33.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005831-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005831-50.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032956-75.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRY NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032956-75.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020507-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENONDES FERREIRA DO PRADO - ME (EXECUTADO)

ADENONDES FERREIRA DO PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020507-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041813-52.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041813-52.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020280-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA TERCERIZACAO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020280-32.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025104-49.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIANO FERREIRA VIEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025104-49.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029236-03.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W B METALURGICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029236-03.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037838-22.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CCM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037838-22.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003577-65.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003577-65.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057456-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON NOVAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057456-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034416-34.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZETE FISCHER SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034416-34.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053255-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL PEREZ DE SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053255-10.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010373-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIDORO GOMES FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010373-33.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057052-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057052-91.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012671-95.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012671-95.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053699-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053699-43.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016266-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016266-34.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057424-40.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARICHELMES DE PADUA MELLO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057424-40.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036409-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036409-15.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018648-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO CESAR E SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018648-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018493-17.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SEVERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018493-17.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021616-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021616-03.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042637-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIO FERREIRA MEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042637-69.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018044-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO BRASIL PADILHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018044-25.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040178-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MORUMBI LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040178-70.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040321-25.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ART UNICA ARTESANATOS FINOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040321-25.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025573-32.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDERLEI VIEIRA ALKAMIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025573-32.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056746-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056746-25.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0046471-80.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GARCIA ANDREO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046471-80.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003008-06.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIONIZIO DUARTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003008-06.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000659-88.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALEXANDRE TAVARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000659-88.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036656-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUTISNO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036656-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021453-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021453-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000394-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000394-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003000-87.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS, FORNARI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003000-87.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025127-92.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ITO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025127-92.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000725-10.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0000725-10.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010757-50.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS OAB - MT2180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010757-50.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010404-10.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE HELENA CARNEIRO DE REZENDE (EXECUTADO)

JUAREZ QUEIROZ DE REZENDE (EXECUTADO)

SALABELA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010404-10.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014002-83.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARPEVEL MAR PECAS E VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014002-83.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021673-31.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENZ PROCHNOW JUNIOR OAB - MT5432-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXECUTADO)

RUBENS DARIO DE MOURA JUNIOR (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO FERREIRA (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO ROSSI NASSIF (EXECUTADO)

CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CHAVES WEST OAB - MT11698-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021673-31.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002740-83.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CUNHA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002740-83.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009854-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA RITA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009854-87.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005982-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LIMA VERDE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005982-16.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006560-57.1997.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR SAADEDDINE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006560-57.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016332-97.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016332-97.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002877-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY VALENTIM NETTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002877-55.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058785-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PUQUEIRIO MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058785-92.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040903-59.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RAMOS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040903-59.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013202-84.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013202-84.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011951-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CID NUNES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011951-60.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018222-37.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SALUA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018222-37.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040731-20.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA RAMOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME 
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(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040731-20.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001732-95.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACK'S BURGER VARIEDADES ALIMENTICIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001732-95.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018404-76.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S B TANAKA - FOTO DIGITAL - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018404-76.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041593-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041593-54.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001320-73.1986.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON PACHECO DE RESENDE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001320-73.1986.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014740-18.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MAMEDE DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014740-18.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000649-44.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANON COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000649-44.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006994-65.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL EMP E CONSTRUCAO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006994-65.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012119-82.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012119-82.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010053-17.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTOTELES ONASSIS MOREIRA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010053-17.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021139-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MELO DE ASSIS LIMA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO MELO DE ASSIS LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021139-77.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039880-44.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ASSAD THOME JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039880-44.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051912-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE GOMES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051912-76.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023861-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F J TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023861-55.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035412-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUPLANIL VICENTE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035412-32.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056750-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA F RIVERDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056750-62.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003598-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003598-07.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011625-42.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOMES (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0011625-42.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014211-52.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVA JATO 99 LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014211-52.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025365-77.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025365-77.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056171-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YUSSARA RAFAELA DIAS DOS SANTOS NEVES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056171-17.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003224-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003224-64.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015154-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTIANNE RAMOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015154-30.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014036-58.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABURU COMERCIAL DE PECAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014036-58.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022751-70.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Octilio da Costa e Silva (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022751-70.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016265-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E M JUNQUEIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016265-49.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000655-51.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA SITIO DA VOVO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000655-51.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052193-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ARAUJO ARRUDA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052193-32.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0058158-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SALOMAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0058158-88.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006536-29.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA OAB - MT4509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BADOTTI AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006536-29.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040550-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO CARLOS HIROSHI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040550-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043700-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERMAN LOPES SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043700-32.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030833-56.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030833-56.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015804-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO VEIGA DE SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015804-77.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041447-13.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041447-13.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0052012-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO THEODORO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0052012-94.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050445-62.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DAVD AYOUB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050445-62.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031157-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. LIMA VERDE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031157-31.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0054202-64.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SR SERVICOS E COMERCIO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0054202-64.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006821-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIOIDES FERNANDES DE MATTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006821-26.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041312-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR D'AGUA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041312-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006133-60.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAVELO ELETRO DOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006133-60.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001320-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001320-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002386-82.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCOCO AGROINDUSTRIAL DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002386-82.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0059451-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINY VASCONCELOS FRANCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059451-93.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007828-39.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA OAB - MT10730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007828-39.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000021-94.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SETENGE SERV TEC DE ENG LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000021-94.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005841-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S.T. DA SILVA - LAVA JATO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005841-79.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040437-65.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGO PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040437-65.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029305-35.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029305-35.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000066-59.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTE EMP IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000066-59.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003909-71.2005.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003909-71.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014766-79.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014766-79.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040708-40.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLO LEVY NINCE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040708-40.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055439-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055439-36.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0050504-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA TOMOKO FUJII KIMURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0050504-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013913-70.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERTULIANO DA COSTA LEITE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013913-70.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0055069-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS GATTAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055069-57.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040396-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTIDORIO MUNHOES TULUX (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040396-64.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002159-58.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELLECTU'S EMPRENDIMENTOS E EVENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002159-58.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0051897-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RODOVIARIO DE CUIABA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0051897-10.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000684-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOVERDI SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000684-28.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012243-94.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012243-94.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003050-79.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003050-79.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017368-77.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017368-77.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0042638-54.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042638-54.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0049585-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS OAB - MT13339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVERTIT BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0049585-61.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006740-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006740-77.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009522-57.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009522-57.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006528-18.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARAVELO ELETRO DOMESTICOS LTDA OAB - 33.027.319/0001-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0006528-18.1998.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018722-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018722-88.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025376-77.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAILZA P MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025376-77.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010969-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO YOSHINARI OZONO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010969-51.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041421-15.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TINOCO MACIEL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041421-15.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002861-04.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002861-04.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41269 Nr: 2261-73.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre os esclarecimentos 

apresentados pelo perito acerca da proposta dos honorários (fls. 

111/113), no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29717 Nr: 1426-56.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: JÚLIO PIRES DA SILVA

Vistos.

Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo (fls. 

79/81), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio 

do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Levante-se a penhora efetivada às fls. 60/64.

Após, pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26993 Nr: 1373-12.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO IMOBILIARIA E CONST. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15414

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

 EXECUTADA: RASTRO IMOBILIÁRIA E CONST. LTDA

Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 132, por conseguinte, DETERMINO a intimação da 

parte executada para juntar o documento mencionado no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de revogação do despacho de fl. 128 e o regular 

processamento da execução.

 2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Rodrigo Roberto Curvo

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57503 Nr: 3963-20.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR DANIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563, 

SANDRA CORRÊA DE MELLO - OAB:19165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: AGENOR DANIEL DA SILVA

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Cuida-se de ação proposta por AGENOR DANIEL DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, em face da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de 

urgência consistente na suspensão da exigibilidade da multa proveniente 

do Auto de Infração n. 27.460 de 27.4.2004, cuja responsabilidade foi 

apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 1347/2005, bem assim 

na suspensão de sua cobrança, já inscrita em dívida ativa (CDA n. 

20084917). No mérito, a confirmação da pretensão provisória de urgência, 

bem assim a declaração da prescrição da pretensão da administração 

pública de promover a execução da multa proveniente do Auto de Infração 

n. 27.460 de 27.4.2004.

Todavia, verifica-se que o polo passivo apontado não possui 

personalidade para figurar na relação jurídica processual. Igualmente, 

infere-se que o débito discutido na presente demanda já se encontra 

inscrito em dívida ativa (CDA n. 20084917), não sendo especificado pela 

parte requerente se já há ou não execução fiscal distribuída em seu 

desfavor.

Assim, com fundamento no art. 321 do CPC, assinalo o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte requerente providencie a regularização do 

polo passivo da presente ação, bem assim para que informe se o débito 

impugnado, já inscrito em dívida ativa (CDA n. 20084917), está ou não 

sendo cobrado em Juízo pela Fazenda Estadual, devendo, em caso 

positivo, especificar em qual unidade judicial a execução fiscal foi 

proposta, tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do art. 321, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57637 Nr: 4-07.2020.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE APARECIDA KERKHOFF 

- OAB:72.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMBARGANTE: EDSON MARKS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. Com fundamento nos art. 321 e parágrafo único do CPC, deverá a parte 

embargante promover a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando o valor da causa (CPC, art. 319, V), sem prejuízo da 

comprovação do pagamento das custas e despesas de ingresso (CPC, 

art. 290), sob pena de indeferimento da petição inicial.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41356 Nr: 2333-60.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOISE SANTOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Beatriz Figueiredo 

Salles de Figueiredo - OAB:OAB/MT 8009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a 

instrução do feito.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57753 Nr: 75-09.2020.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIACHO DOCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA - 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ISPER FAVARETTO - 

OAB:418.207, RODOLFO ISPER FAVARETTO - OAB:381.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: RIACHO DOCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RIACHO DOCE 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, devidamente qualificado, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de tutela provisória de 

urgência, consistente na determinação para que a parte requerida, por 

meio de seu órgão ambiental, promova a análise conclusiva do CAR 

MT-82728/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Alegria, 

localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT).

No entanto, verifica-se que a parte requerente não instruiu a sua 

pretensão inicial com documento indispensável – recibo atualizado de 

inscrição de sua propriedade no cadastro ambiental rural – para o 

julgamento de mérito.

Nesses termos, com fundamento nos artigos 320 e 321, do CPC, assinalo 

o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente providencie a 

juntada do recibo atualizado de inscrição do imóvel rural denominado 

Fazenda Alegria, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), no 

cadastro ambiental rural, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55626 Nr: 3040-91.2019.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTHELO ANTONIO RODRIGUES PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53361 Nr: 1782-46.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURICIO AUDE - OAB: 4667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7042/MT, SOCIEDADE DE ADVOGADOS AUDE, 

ALMEIDA, SANO & CAVALCANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento.

2. EM IGUAL PRAZO, deverá o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestar 

quanto aos novos documentos apresentados pela parte autora às fls. 

92/149, nos termos do art. 437, §1º, do CPC/2015.

3. Após, DÊ-SE vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

4. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55367 Nr: 2888-43.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ANTONIO RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55321 Nr: 2863-30.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulada pela parte 

impetrante à fl. 55, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.

É o necessário relato. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que o juiz não resolverá o 

mérito quando “homologar a desistência da ação.”

Nesses termos, disciplina o prof. Hely Lopes Meirelles que:

“O mandado de segurança, visando unicamente à invalidação de ato de 

autoridade, admite desistência a qualquer tempo.” (in Mandado de 

Segurança. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123). [sem 

destaque no original].

Da mesma forma é o entendimento do seguinte julgado do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – REAVALIAÇÃO QUESTÕES – 

CONCURSO MAGISTRATURA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O pedido de desistência do 

mandamus pode ser formulado a qualquer tempo, independentemente da 

anuência do impetrado, acarretando a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, em conformidade com o art. 267, VII do CPC.” (MSI 

N.º 84066/2006 – ÓRGÃO ESPECIAL - CLASSE II – REL. DES. DONATO 

FORNUTADO OJEDA). [sem destaque no original]”.

Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida às fls. 39/41 e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, 

inciso VIII, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as 

Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 55320 Nr: 2862-45.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN PABLO CARBONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulada pela parte 

impetrante à fl. 52, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, requerendo, por conseguinte, a homologação do pedido.

É o necessário relato. DECIDO.

A menção à possibilidade da desistência da ação está consignada no art. 

485, inciso VIII, do CPC/2015, que estabelece que o juiz não resolverá o 

mérito quando “homologar a desistência da ação.”

Nesses termos, disciplina o prof. Hely Lopes Meirelles que:

“O mandado de segurança, visando unicamente à invalidação de ato de 

autoridade, admite desistência a qualquer tempo.” (in Mandado de 

Segurança. 29ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123). [sem 

destaque no original].

Da mesma forma é o entendimento do seguinte julgado do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – REAVALIAÇÃO QUESTÕES – 

CONCURSO MAGISTRATURA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O pedido de desistência do 

mandamus pode ser formulado a qualquer tempo, independentemente da 

anuência do impetrado, acarretando a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, em conformidade com o art. 267, VII do CPC.” (MSI 

N.º 84066/2006 – ÓRGÃO ESPECIAL - CLASSE II – REL. DES. DONATO 

FORNUTADO OJEDA). [sem destaque no original]”.

Diante do exposto, REVOGO a liminar concedida às fls. 38/40 e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, 

inciso VIII, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as 

Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.R.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52250 Nr: 1168-41.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FLORESTAL CÓRREGO DAS LAVRAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO REHDER CESAR - 

OAB:220.833/SP, PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - OAB:194.258/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33981 Nr: 1274-71.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOLOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - 

SORP, AGENTE DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM 

PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em face da certidão de fl. 164, dando conta do trânsito em julgado do v. 

acórdão, intimem-se as partes para ciência e providências que 

entenderem pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, decorrido este sem manifestação, arquive-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57772 Nr: 89-90.2020.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADELAR KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à 

autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 

389/2015/SEMA, referente à análise e validação do CAR MT-80483/2017, 

relacionado ao imóvel rural denominado Lote 02 e 03, localizado no 

Município de Tabaporã (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos 

requisitos exigidos por lei, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO 

comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias.CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial 

exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público 

(CPC, artigos 183, §3º, 242, §3º e 247, inciso III).Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, 

§4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Considerando os documentos de 

fls. 13-v/14-v, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento 

no art. 98 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57853 Nr: 137-49.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMPA FOSSA CONFIANÇA - VM PEREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DAS AGUAS CUIABA S.A - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19.415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, 

DEFIRO a liminar pretendida para suspender os efeitos do ato 

administrativo atacado na inicial (Proibição de Descarte, materializado pelo 

e-mail datado de 13.01.2020), por conseguinte, DETERMINO à autoridade 

coatora que autorize a empresa impetrante LIMPA FOSSA CONFIANÇA – 

V. M. PEREIRA-ME a realizar o descarte de efluente doméstico na Estação 

de Tratamento de Esgoto do Tijucal (ETE Tijucal), nos termos do 

“CONTRATO PARA DESCARTE DE EFLUENTES POR CAMINHÕES LIMPA 

FOSSA” (fls. 18-v/21), até o julgamento de mérito da presente ação 

mandamental ou contraordem judicial.A presente decisão deve ser 

cumprida IMEDIATAMENTE, assim que recebida pela autoridade 

coatora.Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

julgar necessárias (art. 7º, inciso I, Lei n. 12.016/09).Dê-se ciência ao 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). Decorrido o prazo, 

com ou sem informações, abra-se vista ao Ministério Público e, a seguir, 

conclusos.Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 475 de 908



2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56138 Nr: 3307-63.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG ATIVO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - 

OAB:7395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57853 Nr: 137-49.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMPA FOSSA CONFIANÇA - VM PEREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DAS AGUAS CUIABA S.A - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19.415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55633 Nr: 3042-61.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIACHO DOCE ADMINISTRATAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ISPER FAVARETTO - 

OAB:418.207, RODOLFO ISPER FAVARETTO - OAB:381.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37837 Nr: 21-14.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BARAO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de apresentar 

contrarrazões a apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55881 Nr: 3170-81.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - 

OAB:7395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54866 Nr: 2572-30.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES MILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO AUGUSTO MORAU 

NICACIO - OAB:26.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte, para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 1443-87.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FÁBIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Correa Marinho 

- OAB:29262 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte, para apresentar impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Intimação

IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. FABRICIO COSTA TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA, OAB/MT 21.274/0, patrono do acusado RAFAEL DOUGLAS 

DE MAGALHÃES, para a ciência da DESIGNAÇÃO da AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO para a data de 03/FEVEREIRO/2020 às 16h30min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 36795 Nr: 285-06.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEZENIR LUCAS DOS SANTOS, JEOVÁ 

MONTEIRO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378/O, DR. SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB-MT 5012 - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABA

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL

Autos Código nº 36795.

 Vistos etc.

Defiro a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes na fase do artigo 

422 do Código de Processo Penal.

 No tocante ao pedido de substituição de testemunhas formulado pela 

defesa e encartado aos autos às fls. 452, em homenagem ao principio da 

plenitude da defesa e havendo tempo hábil para a intimação da parte 

contrária, defiro.

 Requisição de antecedentes criminais como de costume e requerido, 
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inclusive no tocante a vítima.

No mais, não havendo diligências a serem realizadas nem irregularidades 

a serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, 

ordenando que o pronunciado seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal 

Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 12 de março de 2020, às 

13h30, no Plenário do Tribunal do Júri desta capital.

 Tome a Escrivania as providências necessárias à realização do 

julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.

Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 598584 Nr: 39173-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE OLIVEIRA PADILHA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer 

ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com 

o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a 

prisão ora apresentada.DO LAUDO PERICIALO laudo pericial 

confeccionado à fl. 21 concluiu que as porções de 227, 25 g e 2,80 g 

demonstradas nos itens A e B, após serem submetidas aos exames, 

apresentaram resultados POSITIVOS para a presença de MACONHA.DA 

PRISÃO PREVENTIVA No que concerne ao disposto no art. 310 do CPP, 

entendo ser cabível na das situações previstas no art. 312 do CPP, em 

concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de 

Processo em 18/09/2014; HC 299.739/SP, Rel. Ministro Nefi 

Cordeiro(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, 

julgado em foram observadas pela Polícia Militar.Assim, analisando os 

elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas 

cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois pela 

maneira como praticado o delito e a quantidade de substância 

entorpecente encontrada, revela que tais imposições são insuficientes 

para coibir a prática de novos delitivos. Diante disso, restando 

demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do 

CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, portanto, em 

consonância, converto a prisão em flagrante de GABRIEL FELIPE 

OLIVEIRA PADILHA LINO em prisão preventiva.Expeça-se mandado de 

prisão.Traslade-se cópia desta decisão para os autos do inquérito 

correspondente, nos termos do art. 969, § 3° da CNGC/MT. Intime-se, 

notifique-se e cumpra-se expedindo o necessário.Após a juntada aos 

autos do exame de corpo de delito, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste acerca das afirmações do custodiado de 

que foi torturado, com posterior conclusão.Por fim, distribua-se o presente 

ao juízo competente.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505424 Nr: 44419-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. PABLO PINHEIRO MARQUES OAB/MT N° 17.874/O, DR. 

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB/MT N° 22.973/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/03/2020, ÀS 13:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560083 Nr: 3832-68.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA 

SANTOS, LUIS FABIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, LAURINDO BENTEO LUIZ, 

RAFAEL AKIRA FUJISAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXIA CAETANO BARBOSA - 

OAB:26594, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA 

SANTOS, Cpf: 05670278135, Rg: 2628925-3, Filiação: Jocineia Pedrina da 

Silva e Luis Roberto dos Santos, data de nascimento: 06/11/1994, 

brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 3686-0135 e atualmente em local incerto e não sabido 

LUIS FABIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, Cpf: 06928879114, Rg: 28801067, 

Filiação: Raquel Ângela Martins e Luiz Fabiano de Oliveira, data de 

nascimento: 03/03/1997, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 065 999269444. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 04/07/2018, por volta das 09h40min, em via 

pública de Cuiabá-MT, os denunciados JULIANDERSON, LUIZ FABIANO e 

LAURINDO adquiriram a conduziram, em proveito próprio, 01 (uma) 

motocicleta Honda/BIZ MAIS, placa original NJO 3147, avaliada 

indiretamente em R$ 5.234,00 (cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais), 

conscientes da origem ilícita do bem, eis que se tratava de produto de 

roubo ocorrido em 27/11/2016, em desfavor da vítima Giselle Genny Motta.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 3832-68.2019.811.0042 (Código: 

560083) Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que os acusados 

JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS e LUIS FABIANO DE 

OLIVEIRA JUNIOR não foram citados pessoalmente (fls. 156/157 e 

162/163). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 170 e determino 

que os acusados sejam citados por edital, com prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 361, do CPP), para apresentar reposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, em relação ao acusado RAFAEL AKIRA 

FUJISAWA encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para defesa 

preliminar.Às providências.Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2019.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2019

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 595690 Nr: 36497-40.2019.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO HENRIQUE LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 36497- 40.2019.811.0042 (CÓDIGO: 595690)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FLÁVIO HENRIQUE LUCAS

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595690 Nr: 36497-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO HENRIQUE LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Intimar a defesa do réu Flávio Henrique, para no prazo legal apresentar 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 601549 Nr: 41732-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GABRIEL FONSECA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Vistos etc.

 I – Homologo pedido de desistência nesta data.

II – Acolho o pedido ministerial, concedendo-lhe vista pelo prazo de 05 

(cinco) dias para manifestação da fase do 402 do CPP, Após 

manifestações, vista à defesa, voltando-me concluso.

III – Defiro o pedido de restituição da moto de fls. 92/101, mediante as 

determinações legais pertinentes.

IV – Decorrido o prazo acima, com o aporte, venham-me conclusos para 

sentença.

V- No que diz respeito ao pedido de liberdade, entendo que razão assiste 

à defesa, pois não vejo mais motivos para a mantença da prisão, de modo 

que concedo liberdade ao acusado, devendo ser expedido alvará de 

soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

HELIO PASSADORE

Advogado do Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 595687 Nr: 36494-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6413-MT

 PROCESSO N.º 36494-85.2019.811.0042 (CÓDIGO: 595687)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS

Vistos etc.

I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.

II - Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de 

Justiça deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a 

intenção de contratar defensor, consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.

III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 
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encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.

V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 VII – Diante da proposta do Ministério Público de aplicação do SURSIS, 

considerando que o acusado ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS possui 

bons antecedentes e preenche todos os requisitos subjetivos para a 

aplicação do referido instituto, aguarde-se a fase instrutória para os 

demais acusados, e na mesma data ocorrer à realização de audiência 

objetivando a Suspensão Condicional do Processo para o acusado 

ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 595687 Nr: 36494-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6413-MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº: 36494-85.2019.811.0042 Código: 595687

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado ROBSON RIBEIRO DOS 

SANTOS não foi citado pessoalmente (fls. 44/45).

 Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 52 e determino que o 

acusado ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS seja citado por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para apresentar reposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, tendo em vista a proposta de Suspenção Condicional do 

Processo, intime-se o acusado e a defesa para audiência de proposta do 

sursis processual que designo para o dia 31.01.2020, às 15h00min.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566354 Nr: 9671-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON DE SOUZA SAITH, JUNIOR DE 

OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, SUZANA 

SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127

 Intimar os patronos dos réus da sentença proferida nos autos, conforme 

parte dispositiva a seguir: "(...)Posto isto, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR os ACUSADOS RAMON DE SOUZA 

SAITH nas penas do artigo 157 § 2º inc. II e § 2º-A, na forma do artigo 70 

(04 vítimas), ambos do Código Penal e JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO, nas 

penas do artigo 157 § 2º inc. II e § 2º-A I, na forma do artigo 70 (04 

vítimas) c/c artigo 307, todos do Código Penal(...)".

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409431 Nr: 14113-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO XAVIER BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO SENA DA SILVA - 

OAB:16.571/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO XAVIER BUENO, Cpf: 

98520474187, Rg: 15389847, Filiação: Marilene da Silva Nascimento e 

Maurício Xavier Bueno, data de nascimento: 24/07/1985, brasileiro(a), 

natural  de Cuiabá-MT, sol te i ro(a) ,  autonomo, Telefone 

3623-6046/36230578, atualmente em local incerto e não sabido RICARDO 

VENANCIO DE AMORIM JUNIOR, Cpf: 81274939100, Rg: 0801805-7, 

Filiação: Tania Maria Marques de Amorim e Ricardo Venacio de Amorim, 

data de nascimento: 17/07/1975, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, comerciante, Telefone 9289 8040/8175-8040, atualmente em 

local incerto e não sabido ANDREIA REGINA BORGHESI, Rg: 1614696-4, 

Filiação: Sebastiana Simiana Ferreira Gomes e Aldo Borghesi, data de 

nascimento: 06/02/1986, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), 

cabeleireira, Telefone 9259-2345, atualmente em local incerto e não sabido 

ELISABETE MASSAE PEREIRA, Cpf: 48180114104, Rg: 622334, Filiação: 

Benedita Massae Takeda Pereira e Leonildo Henrrique Pereira, data de 

nascimento: 07/08/1969, brasileiro(a), natural de Guarulhos-SP, 

divorciado(a), cabeleireira, Telefone 3667 8940, atualmente em local 

incerto e não sabido JOENILDES LEITE MOREIRA, Cpf: 65204654100, Rg: 

879.903, Filiação: Advair Conceição Moreira e José Leite Moreira, data de 

nascimento: 21/11/1975, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, casado(a), 

policial militar, Telefone 36343783/36241052, atualmente em local incerto e 

não sabido LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA, Cpf: 00269548181, 

Rg: 883.864, Filiação: Maria Rosa Ferreira e Manoel José de Almeida, data 

de nascimento: 05/06/1984, brasileiro(a), natural de Nortelandia-MT, 

solteiro(a), pm mt, Telefone 3624-1052/3901-1381 e atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: honda GC 150 Titan ES Azul 

KAK- 6807, lhe pertence, mediante documentação e, requeira sua 

restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 409431Sentenciado: Marcelo Xavier 

Bueno.Analisando os presentes autos, constato que a motocicleta foi 

apreendida em maio de 2015, tendo transcorrido até a presente data mais 

de quatro anos sem que os interessados formalizassem o pedido de 

restituição.Importante destacar que não ficou provada a origem da 

aquisição do veículo, se lícita ou ilícita, o que impede a perda em favor da 

União, nos termos da alínea “b”, inc. II, do art. 91, do Código Penal.Por 

outro lado, o artigo 123 do Código de Processo Penal prevê que se, em 90 

dias do Trânsito em Julgado da Sentença, não houver reclamação dos 

objetos apreendidos, serão vendidos em leilão e seus valores serão 

depositados à disposição do juízo de ausentes. É evidente, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação é o instrumento jurídico adequado 

para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do tempo ou 

outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que de qualquer forma 

perca a equivalência com o valor real na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. A 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 479 de 908



apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Assim, diante da 

inércia dos interessados pela motocicleta, que até a presente data não 

requereram sua restituição, determino que se oficie ao MM Juiz Diretor do 

Fórum para que determine as providências que se fizerem necessárias 

para a venda judicial do bem, nos termos dos artigos 1.478 a 1.480 da 

CNGC.Realizada a venda judicial, determino que os valores fiquem à 

disposição do juízo de ausentes (art. 123 do CPP), na Conta Única do 

Poder Judiciário, cuja restituição poderá ser reclamada perante o Juízo 

Cível, nos termos do Capítulo VI, Título II, Livro IV, do Código de Processo 

Civil.Após, cumpra-se integralmente a sentença lançada nos autos.Cuiabá, 

04 de novembro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441035 Nr: 17622-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SILVA SALES, EDEMILSON 

AQUINO LIMA, WILLIAN ROBERTO DE SIQUEIRA, MARCIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON SILVA SALES, Cpf: 

70250969114, Rg: 258.72.62-1, Filiação: Claudia Regina da Silva e Antonio 

Moura Sales, data de nascimento: 20/04/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, estudante / serviços gerais, Telefone 65 

99275-8117, atualmente em local incerto e não sabido EDEMILSON 

AQUINO LIMA, Rg: 2086032-3, Filiação: Luiza de Aquino e Osmário de 

Araújo Lima, data de nascimento: 27/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 65 993265907, atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIO DE ARRUDA, Rg: 2225028-0, Filiação: Marcia 

Silva de Arruda, data de nascimento: 11/10/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carro, Telefone 65 99307-9707, 

atualmente em local incerto e não sabido WILLIAN ROBERTO DE SIQUEIRA, 

Cpf: 04248273101, Rg: 16930495, Filiação: Vanuza Aparecida de Siqueira 

e Celio Roberto dos Santos, data de nascimento: 26/04/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

9204-1913/92215485, atualmente em local incerto e não sabido UOSTON 

SANTOS ANDRADE, Cpf: 03388777110, Rg: 21165440, Filiação: Celina 

Maria de Jesus e José dos Santos Andrade, data de nascimento: 

15/11/1986, brasileiro(a), natural de Cabacan-BA, solteiro(a), empresário, 

Telefone 65 99905-6765, atualmente em local incerto e não sabido 

FERNANDO ROCHA ALVES, Cpf: 85821144191, Rg: 881.382, Filiação: 

Silvia Nunes da Rocha Alves e Justino Vitorino Alves, data de nascimento: 

02/02/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, policial militar, 

Telefone 3675-1395, atualmente em local incerto e não sabido CÍCERO 

RODRIGUES MOTA JUNIOR, Cpf: 02077766107, Rg: 883.928, Filiação: 

Vera Lucia Ramos e Cicero Rodrigues Mota, data de nascimento: 

25/06/1986, brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimaraes-MT, 

solteiro(a), sd pm, Telefone 98468-2356, atualmente em local incerto e não 

sabido SD PM MUNHOZ, brasileiro(a), soldado polícia militar, atualmente em 

local incerto e não sabido KAROLAINE SOUZA AMORIM, brasileiro(a), 

Telefone 99209-3370, atualmente em local incerto e não sabido 

JOSENILDA AGOSTINHO DE MORAES, brasileiro(a), Telefone 99317-3329, 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cincodias,se o bem GM-CORSA PRETO PLACA FLQ-2222 

C/CHAVE , lhe pertence,mediantedocumentação e, requeira sua restituição 

sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 441035Acusado(s): Willian Roberto de 

Siqueira e Outros.Analisando os presentes autos, em cumprimento a 

decisão lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de junho de 2015 (fls. 63).Ressalte-se que até a presente data não 

houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou não 

juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 

no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 63, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 

digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Cumpra-se 

com URGÊNCIA.Cuiabá, 04 de novembro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465690 Nr: 5548-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DIAS ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO DIAS ANACLETO, Cpf: 

91349974153, Rg: 13590677, Filiação: Maria Izilda Dias e Idelvando Lazaro 

Anacleto, data de nascimento: 15/06/1983, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), comerciante / mecânico, Telefone 

65-99271-6514, atualmente em local incerto e não sabido ITAMAR 

CLEITON SOUZA XAVIER, Cpf: 01643515152, Rg: 16799534, Filiação: 

Helena Silva Souza Santos e Osmar Xavier dos Santos, data de 

nascimento: 01/08/1987, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, 

casado(a), investigador-policia civil, Telefone 65 3902-1400, atualmente 

em local incerto e não sabido GUSTAVO HENRIQUE FRANCISCO DA 

COSTA, Cpf: 01082263109, Rg: 883.955, Filiação: Divina Francisca da 
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Costa, data de nascimento: 13/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), plicial civil, Telefone 65-9969-4778, atualmente em 

local incerto e não sabido VIVIAN CANDIDA PORTUGAL, Cpf: 

06009129141, Filiação: Carmem de Almeida Portugal, data de nascimento: 

05/04/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), secretária, 

Telefone 65 9200-3960, atualmente em local incerto e não sabido HELTON 

LUIZ BALESTRE, Cpf: 66356210249, Rg: 568352, Filiação: Maria do Espirito 

Santo Balestre e Antonio Balestre, data de nascimento: 15/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Porto dos Gauchos-MT, convivente, mecânico, 

atualmente em local incerto e não sabido LUCIANA SILVA RODRIGUES, 

Cpf: 00236844105, Rg: 15426980, Filiação: Lucinete Feitosa da Silva e 

Ailton Rodrigues, data de nascimento: 08/04/1981, brasileiro(a), natural de 

Uberlandia-MG, solteiro(a), comerciante, Telefone 99603-7096, atualmente 

em local incerto e não sabido MARCELO ARRAIS, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ADEVAIR DA SILVA, Cpf: 

01341503178, Rg: 16894677, Filiação: Vanda Maria da Silva, data de 

nascimento: 22/06/1987, brasileiro(a), natural de Denise-MT, convivente, 

motorista, Telefone 9 9623-9496. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo dedecincodias,se o bem VW GOL DE COR PRETA PLACA 

NJG-2335,lhepertence,mediantedocumentação e, requeira sua restituição 

sob pena de alienação antecipadadoveículo

Despacho/Decisão: Processo cód. 465690Acusado(s): Juliano Dias 

Anacleto.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão 

lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de fevereiro de 2017 (fls. 32).Ressalte-se que até a presente data 

não houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou 

não juntaram as documentações necessárias.É evidente, portanto, no 

caso em apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo 

apreendido nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o 

instrumento jurídico adequado para preservar o valor do bem apreendido, 

que pela ação do tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural 

ou provocada, independentemente das medidas de preservação 

realizadas, ou, ainda, perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou 

que, de qualquer forma, perca a equivalência com o valor real, na data da 

apreensão.Nesse pormenor, importante constar que no pátio e 

estacionamento interno do Fórum se encontram depositados um número 

elevado de veículos, que cresce diariamente diante das apreensões 

realizadas e o desinteresse dos proprietários em restituí-los, ficando 

alguns, inclusive, expostos às ações climáticas, deteriorando com o 

tempo, já que não há espaço e instalações adequados para manter o 

depósito desses bens. Ressalte-se que o art. 144-A do Código de 

Processo Penal possibilita a alienação antecipada para a preservação dos 

bens que estiverem sujeitos a deterioração ou dificuldade para a 

manutenção.No mesmo sentido a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro 

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece no item I, “b” que os 

magistrados “ordenem, em cada caso, e justificadamente, a alienação 

antecipada da coisa ou bem, apreendido para preservar-lhe o respectivo 

valor...”Diante disso, determino que:1.Se notifique o Acusado que estava 

na posse do veículo no momento da apreensão para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a restituição, mediante documentação que comprove 

que o bem lhe pertence.2.Se notifiquem, por mandado,e, se não 

encontrados, por edital nos termos do item 3 (linhas), interessados: a) 

José Amarildo Alves dos Santos (feito cód. 486521, em apenso); b) 

Thiago Aurélio Souza das Chagas (feito cód. 485877, fls. 06, em apenso); 

c) o Banco (Credor alienante). 3.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da 

CGNC, por edital, com prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, 

eventuais interessados ou lesados requeiram a restituição dos bens que 

lhes porventura pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou 

indeferido os pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) 

apreendido(s), e, consequentemente, visando preservar o seu valor 

pecuniário, com base no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º 

do art. 1.481 da CNGC, defiro a alienação antecipada do veículo descrito 

no Auto de Apreensão de fls. 32, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor 

do Fórum para que se digne em determinar as providências que se fizerem 

necessárias para a venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda 

judicial, determino que os valores arrecadados fiquem vinculados ao 

presente feito até decisão final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta 

Única do Poder Judiciário (§ 4º do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em 

julgado da sentença.Arquive-se o feito cód. 485875, em apenso e, após a 

venda judicial ou restituição, os feitos códigos 486521 e 485877, também 

em apensos.Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá, 04 de novembro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400560 Nr: 4767-50.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISON SOUZA MOURA DA SILVA, CLAUDIO 

YANOVICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISON SOUZA MOURA DA SILVA, 

Filiação: Maria de Souza Moura da Silva, data de nascimento: 25/03/1985, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), pedreiro, atualmente 

em local incerto e não sabido CLAUDIO YANOVICH, Rg: 17411238, 

Filiação: Diva Yanovich, data de nascimento: 23/05/1953, brasileiro(a), 

natural de Goiania-GO, atualmente em local incerto e não sabido SILVANE 

SALVATERRA DE ALMEIDA, Rg: 14560364, Filiação: Carmem Borges 

Salvaterra e Ailton Antão de Almeida, data de nascimento: 25/10/1979, 

brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, casado(a), Telefone 9242-1455, 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIO PORFÍRIO MARTINS, Cpf: 

87314258104, Rg: 881.303, Filiação: Alzira Porfirio Martins e João Bosco 

Martins, data de nascimento: 26/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), sgt pm, Telefone 3624-2299/99218-0861, 

atualmente em local incerto e não sabido EDER EMANOEL FIGUEIREDO 

ASSIS, Cpf: 00979061156, Rg: 884793, Filiação: Edna Pereira de 

Figueiredo Assis e Manoel da Conceição Assis, data de nascimento: 

13/08/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, policial militar, 

Telefone 9293 2020 e atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias, se o bem: veículo: FORD/VERONA DE COR 

VERDE JYJ 7669, lhe pertence, mediante documentação e, requeira sua 

restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 400560Acusado: Elison Souza Moura 

da Silva.Analisando os presentes autos, em cumprimento a decisão 

lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que o veículo foi apreendido no 

mês de fevereiro de 2015 (fls. 35).Ressalte-se que até a presente data 

não houve qualquer pedido de restituição por parte dos interessados e/ou 

não juntou as documentações necessárias.É evidente, no caso em 

apreço, a falta de interesse do proprietário legítimo do veículo apreendido 

nestes autos. Neste caso, a alienação antecipada é o instrumento jurídico 

adequado para preservar o valor do bem apreendido, que pela ação do 

tempo ou outra circunstância sofra depreciação natural ou provocada, 

independentemente das medidas de preservação realizadas, ou, ainda, 

perca sua aptidão funcional para uso adequado, ou que, de qualquer 

forma, perca a equivalência com o valor real, na data da apreensão.Nesse 

pormenor, importante constar que no pátio e estacionamento interno do 

Fórum se encontram depositados um número elevado de veículos, que 

cresce diariamente diante das apreensões realizadas e o desinteresse 

dos proprietários em restituí-los, ficando alguns, inclusive, expostos às 

ações climáticas, deteriorando com o tempo, já que não há espaço e 

instalações adequados para manter o depósito desses bens. Ressalte-se 

que o art. 144-A do Código de Processo Penal possibilita a alienação 

antecipada para a preservação dos bens que estiverem sujeitos a 

deterioração ou dificuldade para a manutenção.No mesmo sentido a 

Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 

de Justiça, estabelece no item I, “b” que os magistrados “ordenem, em 

cada caso, e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem, 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor...”Diante disso, 

determino que:1.Se notifique o Acusado que estava na posse do veículo 
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no momento da apreensão para que, no prazo de cinco dias, requeira a 

restituição, mediante documentação que comprove que o bem lhe 

pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, por edital, com 

prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais interessados 

ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes porventura 

pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou indeferido os 

pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) apreendido(s), e, 

consequentemente, visando preservar o seu valor pecuniário, com base 

no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º do art. 1.481 da CNGC, 

defiro a alienação antecipada do veículo descrito no Auto de Apreensão 

de fls. 35, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum para que se 

digne em determinar as providências que se fizerem necessárias para a 

venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda judicial, determino que 

os valores arrecadados fiquem vinculados ao presente feito até decisão 

final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta Única do Poder Judiciário (§ 4º 

do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em julgado da sentença.Diante do 

Laudo juntado às fls. 159-161, colha-se nova manifestação 

ministerial.Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 610650 Nr: 1386-58.2020.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:23610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apensem-se os presentes aos autos principais e, na sequência, colha-se 

parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595668 Nr: 36477-49.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JASMIM NEVES VALLES - 

OAB:27.657, JASMIN NEVES VALLES - OAB:, Odacir Antonio 

Lorenzoni Ferraz - OAB:16.597

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, bem como para que a ré informe a 

partir de que data estará residindo na cormarca de Nova UBITARÂ, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539835 Nr: 31317-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DAVID LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Vistos etc.

Frente ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do 

réu, inexistente mais as hipóteses do artigo 366, do CPP, determino que os 

autos voltem a tramitar normalmente, assim como a contagem do prazo 

prescricional.

 Por outro lado, no que tange pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa, tenho que este merece deferimento, por não 

estarem mais presentes os fundamentos ensejadores da sua prisão 

preventiva. Ademais, há se de frisar que o acusado informou seu 

endereço, demonstrando que a mesma não tem intenção de se furtar da 

futura aplicação da lei penal. Desse modo, em consonância com o 

Ministério Público, DEFIRO o petitório alhures e, por consequência, 

REVOGO a prisão preventiva do denunciado LUCAS DAVID LOUREIRO, 

fixando as seguintes condições ao acusado:

1. Comparecer a todos os atos do processo dos quais for intimado;

2. Não mudar de endereço sem comunicar o Juízo;

3. Não se ausentar da comarca por mais de quinze dias sem autorização.

Tudo sob pena de revogação da medida de liberdade ora concedida.

 Expeçam-se o Termo de Compromisso e o Alvará de Soltura, desde que 

não haja outro motivo que justifique sua manutenção no cárcere.

 Por fim, declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos 

às partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539835 Nr: 31317-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DAVID LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 559448 Nr: 3191-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE SOUZA, FILIPE BRUNO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANDRA APARECIDA 

FERNANDES FIGUEIREDO - OAB:25379, Tarcisio Luiz Brun - 

OAB:16.191/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

manifestar-se acerca do penúltimo paragrafo da decisão de fls. 139.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 404675 Nr: 9126-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDO BENEDITO DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 Visto.

Haja vista a certidão de f. 115, e determino o levantamento do valor 

referente à fiança por meio de alvará na modalidade “em espécie”.

Com a informação nos autos, expeça-se o alvará competente.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva
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 Cod. Proc.: 435760 Nr: 12001-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARGILAN BORGES CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 Visto. (...) Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 

89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado 

DARGILAN BORGES CINTRA, em relação aos fatos narrados nestes 

autos. Considerando que uma das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja 

transferido como determinado no Termo de fls. 50/50v.Decorrido o prazo 

recursal e uma vez atendida à determinação constante do parágrafo 

supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais.P.I.C.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127130 Nr: 18127-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A, 

RONAN CELLA TARTELLO - OAB:21.008-O, SONNY JACYNTHO 

TABORELLI DA SILVA - OAB:22975/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, para devolução dos autos nº 

18127-96.2008.811.0042, Protocolo 127130, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545827 Nr: 37009-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, Kátia Cristinna Rodrigues - OAB:13451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes para ciência do envio da Carta 

Precatória para Comarca de Tangará da Serra/MT, nesta data, via malote 

digital código de rastreabilidade 81120204868604, com a finalidade de 

inquirição das testemunhas arroladas pelo MP, Valmir Gomes Pereira e 

Getúlio Balbino Guimarães Junior, para, querendo, acompanhar o trâmite 

da missiva naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 561957 Nr: 5596-89.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE SANTIN - 

OAB:24.541-B

 Código: 561957

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado às fls. 575/576, onde MAURO VIVEIROS 

FILHO, VICTORIA R. VIVEIROS, MAURO VIVEIROS e REGINA REVERDITO 

VIVEIROS requerem ser admitidos como assistentes do Ministério Público 

em todos os termos deste feito.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público não 

se opôs ao pedido dos pais e irmãos da vítima Ramon Alcides Viveiros.

 Sendo assim, defiro o pedido (fls. 575/576), a fim de que MAURO 

VIVEIROS FILHO, VICTORIA R. VIVEIROS, MAURO VIVEIROS e REGINA 

REVERDITO VIVEIROS, atuem como assistentes de acusação nesta ação 

penal.

Ciência ao Ministério Público e à defesa da acusada via DJE.

Após, conclusos, para novas deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 535340 Nr: 27020-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 Vistos, etc...

Observo que a defesa do denunciado apresentou às fls. 556/558 

resposta à acusação, pugnando pela absolvição sumária, porém, 

conforme bem exposto pelo Ministério Público às fls. 559/-verso, defesa 

não expôs os motivos do pedido de absolvição, restando claro que a 

disposição de lei é expressa no sentido de que o mérito somente é 

analisado após a instrução processual, que ainda não começou.

Assim sendo, rechaço o pedido de absolvição sumária e designo o dia 

06/03/2020, às 14h00min, para realização da audiência única de instrução 

e julgamento de que trata o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

 Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, anoto que após 

o decreto preventivo não houve alteração, bem como a defesa não 

apresentou qualquer fato novo que dê ensejo à revogação, mantendo-se 

incólume a segregação cautelar, de modo que coaduno com o brilhante 

parecer ministerial lançado às fls. 561/564 e INDEFIRO A REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 545903 Nr: 37073-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - OAB:21129/O

 Código 545903

 Vistos,

 A defesa apresentou resposta à acusação sem arguir preliminares, razão 

pela qual designo audiência de instrução para o dia 14 de fevereiro de 

2020, às 14h00, devendo intimar as testemunhas arroladas, o acusado, 

expedindo-se carta precatória, se necessário.

 Em tempo, procedo ao envio da resposta contida na solicitação de fls. 

383/387 referente ao pedido de informações pertinentes ao Habeas 

Corpus n° 1018788-04-2019.8.11.0000, conforme comprovante de 

remessa anexo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 610051 Nr: 795-96.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA RAMOS DE SENE - 

OAB:26267-O, ÉDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - OAB:19095/O, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

19/02/2020 às 16h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 325754 Nr: 5319-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANO CALIENTE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelvyn Richard Silva Aleixo - 

OAB:20.067

 Código: 325754

Vistos, etc.

Diante do deferimento do gozo de licença compensatória de 01 (um) dia, 

devidamente autorizado pela presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, nos termos do art. 252 do COJE, redesigno a audiência para 

o dia 26 de Maio de 2020, às 16h30.

 Homologo a desistência das testemunhas Edson Carvalho de Magalhães e 

Emerson Jetulio Sousa, conforme manifestado pelo Ministério Público à fl. 

183.

Dê-se ciência Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 569113 Nr: 12199-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JOASIR FONTOURA, DAYANE PEREIRA 

PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, Odacir Antonio Lorenzoni Ferraz - OAB:16.597, 

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:MT/ 13.714

 Código: 569113

 Vistos, etc.

Em que pese o advogado Dr. Wagner Rogerio Neves de Souza ter sido 

intimado primeiro neste Juízo antes da intimação do r. Juízo de Várzea 

Grande (04/10/2019), é cediço que a organização da pauta do Tribunal de 

Júri é mais complexa, portanto entendo prudente acolher o pedido de fl. 

1440 e redesignar a audiência agendada à fl. 1412 para o dia 23 de janeiro 

de 2020, às 14 horas, devendo-se intimar novamente as partes, as 

testemunhas faltantes e os advogados.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2019.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 598584 Nr: 39173-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE OLIVEIRA PADILHA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a justificativa apresentada pela defesa e que nada opôs o 

Ministério Público (fl. 77), defiro o pedido de fl. 73 e, de consequência, 

autorizo o indiciado Gabriel Felipe Oliveira Padilha Lino a ausentar-se da 

comarca onde reside pelo período de 26.11.2019 a 15.12.2019.

No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329552 Nr: 9713-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 Intimação: parte dispositiva da sentença: [...] ISTO POSTO e por tudo mais 

que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o 

art. 28, da lei n. 11.343/06 as imputações conferidas ao acusado JUAREZ 

DUARTE DOS SANTOS, RG: 1100088-0 SSJ MT Filiação: Narciso dos 

Santos e Joana Duarte Pereira, data de nascimento: 7/8/1976, 

brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, convivente, trabalha com 

pintura de casa e servente, Endereço: Rua 03 de Janeiro, 92, Bairro: 

Jardim Leblon, Cidade: Cuiabá-MT.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

1) DETERMINO a intimação do Ministério Público, da defesa e do acusado.

 2) Em caso de trânsito em julgado para o MINISTÉRIO PÚBLICO, voltem-me 

os autos conclusos para análise da prescrição.

3) Por outro lado, em caso de recurso, após as providências necessárias, 

voltem-me os autos conclusos.

4) Ainda, após o trânsito em julgado, DETERMINO:

a) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Cartório Eleitoral, 

respectivo, aos Institutos de Identificação e demais órgãos de praxe.

b) PROCEDA-SE a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas, devendo a autoridade policial trazer ao processo respectivo 

auto.

c) RESTITUAM-SE os valores e os bens apreendidos na residência do réu, 

conforme o detalhado no Boletim de Ocorrência de fls. 22-v e 23. Intime-se 

o mesmo para manifestação quanto à restituição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, oportunidade em que o mesmo deverá informar inclusive o número da 

conta bancária para depósito. Em caso de inércia, DETERMINO o 

perdimento dos mesmos em favor no FUNESD.

d) Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

e) Após, arquivem-se os presentes, com baixas e anotações 

necessárias.

Cuiabá, 27 de novembro de 2019.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578298 Nr: 20843-13.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON DE OLIVEIRA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a advogada Mariney 

Fatima Neves, para, no prazo legal, apresentar razões de apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602656 Nr: 42712-32.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado do acusado 

para fins de apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 562968 Nr: 46786-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE SOUZA, PATRICIA 

OLIVEIRA SANTOS, VALDECI GONÇALVES, MARCOS ATAALFA 

CARNEIRO, MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS, WALLACE 

ALBERTO CHIREIA DE SOUZA, ELKER SANTOS DA SILVA, ELIOMAR 

ROSA TIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, ELEUDI NARCISO DA SILVA - OAB:21684/MS, LUCAS 

FELIPE LOPES DE SOUZA - OAB:23463/O, SATRIX ANGELICA SILVA 

MELLO - OAB:, Thayane Camila Ferreira Prado - OAB:26070

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu Elker.

No mais, aguardem-se os autos em cartório até a realização da audiência 

de instrução designada às fls. 927/930.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610016 Nr: 760-39.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAKISSIN CARLOS DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado MOSAR FRATARI 

TAVARES - OAB/MT 3239-B para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 24/03/2020, às 13:00 horas, nos autos em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602166 Nr: 42298-34.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MARQUES COHEN - 

OAB:17.589/PA

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado RAFAEL MARQUES 

COHEN OAB/PA 17.589 para audiência de Instrução e julgamento 

redsignada para o dia 09/03/2020, às 13:15 horas, nos autos em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594310 Nr: 35214-79.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ CAHULLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PASCOAL CAHULLA NETO - 

OAB:6571/RO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado PASCOAL CAHULLA 

NETO OAB/RO 6571 , para audiência de Instrução e julgamento 

Redesignada para o dia 09/03/2020, às 13:00 horas, nos autos em 

epígrafe

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 580457 Nr: 22828-17.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA, OTAVIO 

AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR - 

OAB:25547/O

 AÇÃO PENAL Nº 22828-172019.811.0042 CÓDIGO 580457

VISTOS.

Considerando a informação prestada pela Gestão de Tecnologia da 

Informação, dando conta que a mídia digital (580457.wmv), se encontra 

parcialmente corrompida, a partir do minuto 43 (quarenta e três), conforme 

certidão de fls. 264, o que impossibilita a degravação dos interrogatórios 

do acusados colhido em Juízo, sendo indispensável para prolação da 

sentença, DESIGNO o dia 24.01.2020, às 14H, para novo interrogatório 

dos acusados.

REQUISITEM-SE os acusados.

INTIMEM-SE os Advogados de defesa, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes.

 Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1044185-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. C. F. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1044185-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 
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POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNA 

MARIA DA CRUZ FORTES REQUERIDO: EVERTON LUIZ GASTALDON 

VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a vítima manifestou que não 

deseja manter as medidas protetivas. (Id. 17194019). Instada, a 

representante do Ministério Público, opinou pela revogação das medidas 

protetivas deferidas. (Id. 17213492). Diante da manifestação da vítima, foi 

homologada a desistência da presente ação e a revogação das medidas 

protetivas, tendo sido os autos extintos, com fundamento no art. 200, 

parágrafo único c/c 485, III ambos do Código de Processo Civil (Id. 

17715867). Determinada a intimação, a vítima não foi localizada (Id. 

22766885). Desta forma, tendo em vista que a revogação das medidas se 

deu por requerimento da vítima, bem como diante da impossibilidade de 

intimação da mesma, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

promovendo-se as devidas anotações e baixas necessárias. Publique-se 

e CUMPRA-SE. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1041944-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. T. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1041944-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARYA EDUARDA DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA VISTOS 

SENTENÇA Trata-se de Medidas Protetivas requeridas por MARYA 

EDUARDA DE SOUZA em desfavor de LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA 

pela suposta prática de violência de gênero nos termos da Lei 

11.340/2006. Recebido o pedido, a liminar foi deferida em 24 de setembro 

de 2019, oportunidade em que foram concedidas em favor da autora 

diversas medidas protetivas, sendo as partes devidamente intimadas 

acerca das medidas (Ids. 24459007 e 24615632). Ausente o requerido na 

audiência de conciliação, a vítima manifestou o desejo na manutenção das 

medidas, ratificou a representação criminal bem como informou que irá 

propor ação cível para a resolução dos assuntos pendentes. (Id. 

25231508). Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público 

nada requereu. (Id. 25722611). É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme 

exposto no relatório, trata-se o presente feito de medida protetiva nos 

termos da Lei 11.340/2006, requerido por MARYA EDUARDA DE SOUZA 

em desfavor de LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA. Inicialmente, importante 

ressaltar que as medidas protetivas deferidas têm natureza cível e não 

penal, sendo certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum 

in mora”, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe 

urgência e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de 

violência doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem 

pleiteia a tutela jurisdicional. Nesse contexto, foram deferidas as seguintes 

medidas protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). RECONDUÇÃO DA OFENDIDA AO 

RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, APÓS O AFASTAMENTO DO AGRESSOR 

(art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006). Verifico a existência de “fumus boni 

iuris” no vertente caso decorrente da demonstração de indícios da 

existência de violência doméstica, sobretudo através do boletim de 

ocorrência nº 2019.284070 e das declarações da Requerente perante a 

autoridade policial onde relatou que na data dos fatos, já estava separada 

do requerido, entretanto ainda tinha alguns móveis na antiga casa do 

casal, que viu uma mensagem do requerido no grupo do condomínio, em 

que o mesmo alegava que a sua casa havia sido invadida, que diante 

desta notícia, deslocou-se até o apartamento para verificar se os seus 

pertences haviam sido levados, que ao chegar no local, constatou que 

nada havia sido furtado. Que a requerente visualizou bebidas pela casa e 

que alguém estava na casa, quando percebeu que era um amigo do 

requerido e uma menor. Relatou que ao perceber a presença da vítima, o 

requerido começou a gritar e agredir a requerente com socos e pontapés, 

tendo entrado em vias de fato com o mesmo, para se defender, 

demonstrando-se, assim, a vulnerabilidade da vítima em relação ao 

requerido, bem como que o dano ocorreu em razão da violência de 

gênero. Já o “periculum in mora” representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima, ressaltando que a medida determina apenas o 

afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não acarretando 

desarrozoada restrição à liberdade do requerido. Nesse sentido 

transcrevo os seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL. Violência 

Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. Sentença que indeferiu o pedido 

inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP 

Ausência de provas Necessidade de anulação da sentença e 

prosseguimento do feito Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral 

Decisão cassada Apelo provido. (...) Ora, a recorrente não exerceu seu 

direito constitucional de ação pleiteando uma separação, alimentos, ou 

reconhecimento e dissolução de união estável. A apelante noticiou um 

delito de violência física e moral praticada no âmbito das relações 

familiares e domésticas. (...) Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral. 

(...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06 não objetivam o processo em si, mas a proteção da ofendida, 

de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, §3º da Lei 11.340/06), 

diferindo, assim, das cautelares penais propriamente ditas...” (TJSP. 

Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª Câmara de Direito Criminal, 

rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.). “MANDADO DE SEGURANÇA 

Violência Doméstica Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 POSSIBILIDADE Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22 incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei 

nº 11.340/06. Segurança concedida. ” (Mandado de Segurança nº 

2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo 

Rossi, j. em 16.12.2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE 

MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE 

MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO 

SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas elencadas na Lei Maria 

da Penha possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo, 

por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo 

a palavra da vítima de suma importância nos casos de violência doméstica 

e familiar, devem ser mantidas as medidas protetivas quando demonstrado 

nos autos a sua necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor 

Dativo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em razão da 
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interposição do recurso de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de 

Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel 

Soares. Data: 01/11/2016). Outrossim, importante destacar que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016) Por fim, 

considerando que não houve longo transcurso de longo prazo da data dos 

fatos e do deferimento das Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a demonstração da sua desnecessidade. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR proferida (Id. 24229200), mantendo 

as medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a partir da presente data. Por fim, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, vez que a vítima informou que não possui 

interesse em conciliar, bem como que irá propor ação cível competente 

para a resolução das questões pendentes. Por derradeiro, não é demais 

anotar que, diante de novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear 

novamente a aplicação das medidas protetivas. Isento o requerido do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condena-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado. Não havendo 

requerimento, arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo. 

Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao (s) feito (s) principal 

(is) eventualmente em trâmite. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a 

advogada da requerente, via DJe. Publique-se e Intimem-se. CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1005450-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. D. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1005450-34.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SABRINA 

HELENA DE ARRUDA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: CIONE SOUZA BEZERRA VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que a vítima manifestou que não deseja manter as medidas 

protetivas. (Id. 18662641). Instada, a representante do Ministério Público, 

opinou pela revogação das medidas protetivas deferidas. (Id. 19991379). 

Diante da manifestação da vítima, foi homologada a desistência da 

presente ação e a revogação das medidas protetivas, tendo sido os autos 

extintos, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c 485, III ambos 

do Código de Processo Civil (Id. 20339952). Determinada a intimação, as 

partes não foram localizadas (Id. 18226549). Desta forma, tendo em vista 

que a revogação das medidas se deu por requerimento da vítima, bem 

como diante da impossibilidade de intimação das partes, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, promovendo-se as devidas anotações e baixas 

necessárias. Publique-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1005450-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. D. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1005450-34.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SABRINA 

HELENA DE ARRUDA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: CIONE SOUZA BEZERRA VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que a vítima manifestou que não deseja manter as medidas 

protetivas. (Id. 18662641). Instada, a representante do Ministério Público, 

opinou pela revogação das medidas protetivas deferidas. (Id. 19991379). 

Diante da manifestação da vítima, foi homologada a desistência da 

presente ação e a revogação das medidas protetivas, tendo sido os autos 

extintos, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c 485, III ambos 

do Código de Processo Civil (Id. 20339952). Determinada a intimação, as 

partes não foram localizadas (Id. 18226549). Desta forma, tendo em vista 

que a revogação das medidas se deu por requerimento da vítima, bem 

como diante da impossibilidade de intimação das partes, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, promovendo-se as devidas anotações e baixas 

necessárias. Publique-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010501-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOARA RONCHIN COSTA OAB - MT22236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1010501-26.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ALESSANDRA GOMES MANGABEIRA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: EDERSON CORSINO COSTA VISTOS. O réu apresentou a 

contestação de Id: 24126539, acompanhada de documentos, razão pela 
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qual, com fundamento no art. 437 do CPC, determino a intimação da autora, 

via DJe, para, querendo, no prazo de 15 (dias), apresentar impugnação. 

Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão. Às providências. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560704 Nr: 4438-96.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALMIR ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

00849635144, Rg: 16051904, Filiação: Ursula Felix Dearruda e Silva e 

Laurindo Benedito da Silva, data de nascimento: 10/06/1985, brasileiro(a), 

natural de Barão de Melgaço-MT, convivente, eletricista, Telefone 65 

999587604. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Cód. 560704VISTOS.Trata-se de Denúncia ofertada pelo 

Ministério Público Estadual em face de ALMIR ANTONIO DA SILVA, pela 

prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9° do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em desfavor da ALINE 

GOMES DOS SANTOS.Os indícios de autoria e materialidade estão 

caracterizados pelo boletim de ocorrência, termo de depoimento e 

declarações, e laudo pericial.Destarte, estando à denúncia em ordem e 

não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo 

Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em Juízo, eis 

que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no 

art. 396 do Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado 

de ALMIR ANTONIO DA SILVA, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, por escrito, salientando no mandado que não 

sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A, 

§ 2.º, Código de Processo Penal).Com a resposta, havendo arguição de 

preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual.Não sendo 

apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

Criminal que atual perante essa Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do 

acusado.Outrossim, tendo em vista que o delito tipificado no art. 140, do 

Código Penal, procede-se mediante ação penal privada, AGUARDE-SE o 

decurso do prazo decadencial de 06 (seis) meses.Transcorrido tal prazo, 

“in albis”, RETORNEM-ME conclusos, para deliberação.EXPEÇAM-SE as 

Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado, ATENTANDO-SE para o 

cumprimento ao art.1.373, III da CNGC.CIÊNCIA ao Ministério Público.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 de abril de 2019.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito Processo nº 

4438-96.2019.811.0042 Código: 560704VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial 

de fl. 49.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ALMIR 

ANTÔNIO DA SILVA, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, 

com o prazo de 30 (trinta) dias.Findo o prazo e nada sendo requerido, 

certifique-se e renove-me à conclusão.EXPEÇA-SE o necessário. Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de DireitoProcesso n º 

4438-96.2019.811.0042 Código: 560704VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial 

de fl. 49.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ALMIR 

ANTÔNIO DA SILVA, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, 

com o prazo de 30 (trinta) dias.Findo o prazo e nada sendo requerido, 

certifique-se e renove-me à conclusão.EXPEÇA-SE o necessário. Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511657 Nr: 4305-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO DA SILVA FORTES, Cpf: 

95904999100, Rg: 98260079, Filiação: Antônia da Silva e Belmiro da Silva 

Fortes, data de nascimento: 21/10/1967, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, solteiro(a), opeprador de máquinas, Telefone 36497591. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual 

em face de SEBASTIÃO DA SILVA FORTES, pela prática, em tese, do 

delito previsto no artigo 129 § 9º, do Código Penal Brasileiro, com os 

efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima ROSA MARIA 

ARRUDA DA COSTA. Os indícios de autoria e materialidade estão 

caracterizados pelo boletim de ocorrência nº 2016.195118, termo de 

declarações e laudo pericial. Destarte, estando a denúncia em ordem e 

não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo 

Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em Juízo, eis 

que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no 

art. 396 do Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado 

SEBASTIÃO DA SILVA FORTES, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, por escrito, salientando no mandado que não 

sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A, 

§ 2.º, Código de Processo Penal). Com a resposta, havendo arguição de 

preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual. Não sendo 

apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

Criminal que atue perante essa Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do acusado. 

EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado, 

ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da CNGC. 

Depreende-se que os fatos ocorreram no dia 19.06.2016. Ocorre que, 

então observamos que em face do decurso de tempo, ocorreu a 

prescrição punitiva do Estado, no que tange o crime de ameaça. Cumpre 

destacar, inicialmente, que a pena máxima cominada para a crime de 

ameaça, é de seis meses de detenção. Conforme se depreende do art. 

109, VI, do CP, alterado pela Lei n. 12.234/2010, a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado para os crimes cuja pena máxima não 

excede a 01 (um) ano, ocorre em 03 (três) anos. No caso em apreço, da 

data dos fatos (19.06.2016) até o presente momento, decorreram mais de 

03 (três) anos, sem que nesse período ocorresse qualquer causa de 

interrupção da prescrição. De tal modo, se decorrido tal interregno, a 

pretensão punitiva do Estado se extinguiu, não podendo mais ser infligida 

qualquer pena. Assim, reconhecem os Tribunais: “Exsurgindo lapso 

temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório 

superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, 

impõe-se seja pronunciada a prescrição punitiva do Estado - Art. 110, § 

1º, do CP”. (STF - RT 727/419). Vejamos ainda: “DIREITO PENAL - 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - 

CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO - Extinto o 

direito de punir do Estado pela superveniência da prescrição da pretensão 

punitiva.” (TJSP, Apelação Criminal com Revisão - Acórdão n. 
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858007350000000 - Rel. Des. Willian Campos - 4ª Câmara de Direito 

Criminal - j. de 06-01-2009). Salienta-se que a prescrição é matéria de 

ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição. Desta forma, em relação ao crime previsto no art. 147 

do Código Penal, verifico a incidência da prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, motivo pelo qual ACOLHO o parecer Ministerial, e JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado SEBASTIÃO DA SILVA FORTES, 

com relação ao crime de ameaça, com fulcro no art. 103, e no art. 107, Inc. 

IV, ambos do Código Penal Brasileiro, DETERMINANDO o prosseguimento 

do feito tão somente quanto ao crime de LESÃO CORPORAL (art. 129, § 9º 

do CP). CIÊNCIA ao Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 23 de setembro de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1002113-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. F. D. S. G. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES SILVEIRA OAB - MT10789-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. A. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1002113-03.2020.8.11.0041. REQUERENTE: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, TATIANE CHRISTINA 

FIGUEIREDO DA SILVA GUERRA REQUERIDO: VINICIUS JORGE 

ALCOFORADO GUERRA Vistos etc. Trata-se de ação de medidas 

protetivas proposta pela vítima Tatiane Christina Figueiredo da Silva 

Guerra. A requerente tem por desiderato a concessão de medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. De proêmio é 

curial salientar que, consoante assente entendimento firmado pelo Eg. STJ, 

a ação em comento tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, prescindindo, portanto, a propositura futura de outra ação, 

seja cível, seja criminal, tendo em linha de estima que a presente ação não 

se presta a garantir a eficácia prática da tutela principal, mas, antes, a 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. Importante desenredar, 

ainda, que, de conformidade com o art. 19 da Lei Maria da Penha, a 

ofendida tem capacidade postulatória para pleitear as medidas em 

comento. Os pedidos liminares formulados caracterizam tutela de urgência 

de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento, se faz necessário 

que a parte autora demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 

300 do CPC[1], quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Estatui o art. 226 e seu § 8º da Magna Carta de 1.988[2] que a 

família tem especial proteção do Estado e que este assegurará assistência 

à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações. Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06[3] assegura às 

mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público 

desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º). Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06[4], havendo, portanto, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, estando, portanto, presente o 

primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris. Note-se que em sede 

de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância 

bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das 

medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V da 

Lei n. 11.340/06. Nesse sentido é a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA – Violência Doméstica – Indeferimento da concessão de 

medidas protetivas de urgência, com base na Lei 11.340/06 – 

POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, as declarações da 

ofendida assumem especial relevância, a justificar a aplicação das 

seguintes medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos III, 

alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança concedida. (TJ-SP - 

MS: 22054568820158260000 SP 2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: 

Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/12/2015, 12ª Câmara de Direito 

Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015) Grifei. Quanto ao risco de dano 

(periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu 

boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a 

mesma, impondo-se o deferimento do pedido em comento com vistas a 

colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, 

justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas 

colimadas. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - 

MEDIDAS PROTETIVAS - MANUTENÇÃO. - Comprovada a situação de 

risco e ameaça contra a mulher, em ambiente doméstico, cabível é a 

concessão de medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei 

nº 11.340/06. (TJ-MG - AI: 10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, 

Data de Julgamento: 12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2014) Grifei. Com efeito, estando 

presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o 

caso à Lei 11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os 

interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o 

deferimento do pedido em apreço. Posto isto, em consonância com os 

fundamentos retro expendidos, defiro o pedido liminar e, por corolário, 

aplico as seguintes medidas protetivas: Medidas protetivas destinadas ao 

AGRESSOR · Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. · Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. · Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica. · Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão. Medidas protetivas destinadas à OFENDIDA: · Determino a 

separação de corpos entre o casal. Tendo em vista que foi aplicada 

medida de multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do 

art. 22 da Lei n. 11.340/06[5], comunique-se ao MP sobre essa 

providência. Em razão da natureza do delito atribuído ao requerido 
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(ameaça de divulgação de imagens/conversas íntimas da requerente), 

reforço as medidas protetivas acima deferidas para PROIBIR O 

AGRESSOR DE PUBLICAR E/OU DIVULGAR EM QUALQUER REDE SOCIAL, 

SITE OU BLOG, IMAGENS, VÍDEOS OU MENCIONAR O NOME DA VÍTIMA, 

sob pena de, descumprindo a cautelar ora deferida, ser-lhe decretada a 

sua prisão preventiva Indefiro os pedidos de arbitramento de alimentos e 

suspensão de visitas aos dependentes menores, em virtude da 

inexistência nos autos de prova de que as partes possuem filhos em 

comum, bem como, de documentos comprobatórios das possibilidades do 

requerido (profissão/renda) e das necessidades do(s) infante(s), a fim de 

comprovar o binômio necessidade/possibilidade, cabendo à parte 

interessada ajuizar a ação cabível. Intime-se o agressor para que: a) tome 

ciência desta decisão e a cumpra integralmente; b) tome ciência de que se 

trata de Ação Cautelar Satisfativa e que lhes serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. Proceda-se a devida inclusão de dados 

para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06. 

Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06[6], sobretudo para que seja auxiliada pela Defensoria Pública na 

produção de provas e nos demais desideratos de seu interesse. 

Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões de 

direito de família, designo audiência de conciliação, para o dia 12/02/2020, 

às 13h20min. Para a defesa dos interesses da vítima nomeio a Defensoria 

Pública Cível desta Comarca. Intime-se, pessoalmente, a Defensoria 

Pública Cível para que tome ciência desta nomeação e participe da 

audiência de conciliação retro designada, conforme estabelece o art. 27 

da Lei Maria da Penha. Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se 

valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do 

§ 1º[7] do art. 212 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06). Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista. Adotem-se as providências 

necessárias para encaminhamento das partes para acompanhamento pela 

“Patrulha Maria da Penha”. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 

21 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente Jeverson Luiz Quintieri Juiz 

de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. § 8º O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. [3] Art. 3o 

Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. [4] Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência 

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial: [5] § 1o As medidas referidas 

neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em 

vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o 

exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. [6] 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em 

situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de 

advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. Art. 28. É garantido 

a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos 

serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e 

humanizado. [7] § 1o Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos 

iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar 

grave dano.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 118429 Nr: 3639-87.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA CAUTELAR DE AFASTAMENTO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. F. de P.

CITANDO(A): ELISEU FERREIRA DE PAULA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA 

CAUTELAR DE AFASTAMENTO, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante R. M. F, em desfavor do 

Sr. Eliseu Ferreira de Paula. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, 

§ 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação por edital, 

com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 21 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 117160 Nr: 2600-55.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. da S.

CITANDO(A): MIKE DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/06/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C GUARDA PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante B. M. P. da S, em 

desfavor do genitor Mike da Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao 

artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados 

os meios para citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação 

por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 21 de 

janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 118424 Nr: 3634-65.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. M. da S.

CITANDO(A): JOÃO MOREIRA DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR E PEDIDOS LIMINARES, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante 

S. L. S. S, em desfavor do Sr. João Moreira da Silva. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 
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do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 21 de janeiro de 2020.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001872-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHEFFERSON 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA TAINA DE 

QUEIROZ ARAUJO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001873-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ELIZABETH 

DE ARAUJO WERNECK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVAN DEUS 

RIBAS POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELONISIO ALVES DAS NEVES (REU)

 

PROCESSO n. 1001877-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA 

LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: BELONISIO ALVES DAS NEVES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES OAB - MT24373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEOSVALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001878-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO DE 

OLIVEIRA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DELBONE 

DE MENESES NUNES POLO PASSIVO: NEOSVALDO JOSE DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001918-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEDA MARIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001925-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONILSON 

LEMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL MARTINIANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001930-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESIEL 

MARTINIANO BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JHONATTAN 

DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY POLO PASSIVO: BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001932-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

CORREIA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE GIM 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA STHEFANI DE ALMEIDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001943-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

STHEFANI DE ALMEIDA CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA DO AMARAL (REU)

 

PROCESSO n. 1001947-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FUNDACAO 

ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR POLO PASSIVO: 

RAFAEL SILVA DO AMARAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006870-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006870-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - MT12861-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

23/10/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006870-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1006870-97.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014112-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014112-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CESAR LIMA DO NASCIMENTO - MT4651-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

09/12/2019 Hora: 16:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014112-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

1014112-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: WILSON 

SALES BELCHIOR - MT21150-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010374-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRUNO LARA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010374-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658 , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 

09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010374-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRUNO LARA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010374-14.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008595-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCE PAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008595-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

CASSIO MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - MT3188/O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 14:20 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 23 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008595-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCE PAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

1008595-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: CASSIO 

MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - MT3188/O , para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008980-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008980-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - MT16800/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/11/2019 Hora: 17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 26 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008980-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

1008980-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO 

CESAR DE SOUZA HUNGRIA - MT16800/O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016274-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN LUCE CAMPOS SANCHES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016264-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ENRICO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001969-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ROSA 

MARTINS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DEUS RIBAS OAB - PR101279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001873-37.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: IVAN 

DEUS RIBAS - PR101279 , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

20/02/2020 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009674-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA LEITE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1009674-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para querendo, no prazo de 

10 dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN (AUTOR)

JOAO PAULO DE SENA PIVOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO OAB - MT13035/O (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001977-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO DE 

SENA PIVOTTO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE 

ALMEIDA E SILVA, JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO, 

BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS BOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REU)

 

PROCESSO n. 1001984-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

SANTOS BOTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR POLO PASSIVO: 

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-68.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MORAIS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 28/02/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MORAIS VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 28/02/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007507-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007507-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ARTHUR MULLER COUTINHO - MT10889/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 24/10/2019 

Hora: 14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007507-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

1007507-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: IGNEZ 

LUCIA SALDIVA TESSA - SP0032909A , para querendo, no prazo de 10 

dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006990-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006990-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 

Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006990-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1006990-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , para querendo, no prazo de 

10 dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006575-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

ABREUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO DAUDT DE OLIVEIRA OAB - RJ050932 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006575-60.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

TALITHA LAILA RIBEIRO - MT0014887A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 21/10/2019 

Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 
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comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006575-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

ABREUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO DAUDT DE OLIVEIRA OAB - RJ050932 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006575-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

ABREUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO DAUDT DE OLIVEIRA OAB - RJ050932 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006575-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

ABREUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO DAUDT DE OLIVEIRA OAB - RJ050932 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015147-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUCIA VALESCA MEZIDIO MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DALBEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015147-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUCIA VALESCA MEZIDIO MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DALBEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA FAGUNDES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001998-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLA PATRICIA 

FAGUNDES BRAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005065-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005065-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

10/10/2019 Hora: 09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005065-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005065-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005888-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

SARAH CAMPOS FERREIRA (REQUERENTE)

FERNANDA TAVARES PAULETTI DE FREITAS (REQUERENTE)

LUDMYLA ALVES VIDAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 02/03/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO VIEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002007-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO VIEIRA 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO CALIXTO 

DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007740-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W D CENTER CAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE CAMILO CRUZ DE MIRANDA (REQUERIDO)

RONIEVON MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007740-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS - MT19438-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 29/10/2019 

Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007740-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W D CENTER CAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE CAMILO CRUZ DE MIRANDA (REQUERIDO)

RONIEVON MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 06/03/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007740-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W D CENTER CAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE CAMILO CRUZ DE MIRANDA (REQUERIDO)

RONIEVON MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 06/03/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007740-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W D CENTER CAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE CAMILO CRUZ DE MIRANDA (REQUERIDO)

RONIEVON MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 06/03/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NICOLA FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002013-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO NICOLA 

FERREIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012107-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MATHEUS DA SILVA GUMERCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 06/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012107-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MATHEUS DA SILVA GUMERCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 06/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT23473/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002015-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIS LIMA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENIS LIMA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KEZIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001309-58.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - MT12159/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002037-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALISSA NUNES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005441-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ROLIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLA MONIQUE GOMES PRATES OAB - MT17025/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA PAULA PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1005441-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLA 

MONIQUE GOMES PRATES - MT17025/O-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça, 

apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001957-38.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELIESER DA SILVA LEITE - MT6384-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 

08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007327-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILSON MELO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1007327-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ARIANNY 

PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O , para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca dos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002061-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO DIVINO 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA POLO PASSIVO: RAMOS FERNANDES CURSOS 

PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001203-96.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO 

WILSON ROMEIRO MARTINS - MT22715/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002070-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELAIDE DA 

COSTA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FERREIRA GOMES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002077-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDENIR 

ROSA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUDIMAR ASSIS 

MEZZALIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002079-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

MARQUES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002081-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

MARQUES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001872-52.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JHEFFERSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá 

existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC 

e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito 

somente pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é 

suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL MARTINIANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001930-55.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GESIEL MARTINIANO BRITO REQUERIDO: BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou 

que em abril/2019 adquiriu um veículo automotor da parte reclamada, 

através de um leilão extrajudicial, contudo não foi possível realizar a 

transferência do bem para seu nome em virtude de uma restrição judicial 

via RENAJUD sobre ele existente. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata baixa da restrição judicial do veículo adquirido da 

parte reclamada. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos 

juntados nos autos são insuficientes para evidenciar a data em que foi 

realizada a restrição judicial via RENAJUD no veículo adquirido pela parte 

reclamante, bem como o que a motivou. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do bem vendido à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO VIEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002007-64.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: SILVIO VIEIRA RONDON REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que era usuária do serviço 

prestado pela parte reclamada, tendo solicitado seu cancelamento em 

agosto/2017. Sustentou que foi emitida cobrança posterior indevida, que 

ocasionou a negativação dos seus dados. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Em exame ao caso concreto, tendo em vista que a parte 

reclamante não comprova através de protocolo de atendimento a data de 

rescisão do contrato, entendo que não há probabilidade do direito, pois 

não há evidência que o débito contestado na ação foi gerado após a 

solicitação de cancelamento do contrato firmado entre as partes. Não 

havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001991-13.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE FREITAS DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito e alegou que é usuária dos 

serviços prestados pela parte reclamada, e que as faturas dos meses de 

setembro/19 a dezembro/19 cobraram valores muito acima de seu 

consumo médio. Sustentou que quitou as faturas vencidas em outubro/19 

e novembro/19 temendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua UC, em razão do não pagamento 

das faturas contestadas nos autos. Nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com base no 

histórico de faturas apresentado nos autos (ID 28192010), constata-se 

que as faturas do período de setembro/19 a dezembro/19 registraram 

consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se presumível a 

irregularidade no medidor e, consequentemente, há probabilidade do direito 

na revisão das referidas faturas. Observa-se também que a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe 

ainda consignar que a determinação para não suspender o fornecimento 

de energia elétrica, não representa perigo de irreversibilidade, já que o 

serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de 

efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2719621-1, em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta 

ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento já tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento 

do status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, 

limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte 

reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em juízo o valor de 

R$201,54 (duzentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao 

período de inadimplência (setembro/19 e janeiro/20) estimado com base na 

média mensal cobrada no período de abril/19 a agosto/19, estando os 

efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade das cobranças contestadas nos autos. Cite-se. Após o 

depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial 

de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018645-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AKIRA TAKAHASHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1018645-12.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: AKIRA TAKAHASHI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. Tendo em vista que as obrigações de prestações 

sucessivas integram o pedido, independentemente de declaração 

expressa da parte reclamante, conforme preconiza o artigo 323 do Código 

de Processo Civil, os efeitos da tutela de urgência também se estendem as 

obrigações sucessivas que forem vencendo no curso do processo. No 

caso, nota-se que a tutela de urgência, concedida no ID 26602848, 

determinou que a parte reclamada se abstenha de cobrar os débitos 

discutidos nesta ação. Portanto, considerando que a obrigação de prestar 

o serviço de energia elétrica é sucessiva mês a mês, estendo os seus 

efeitos à fatura vencida em dezembro/19. Por isso, determino que a parte 

reclamada se abstenha de cobrar a fatura vencida em dezembro/19, sob 

pena de incidir a multa diária já arbitrada (ID 99). A título de caução (art. 

300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve 

consignar em juízo o valor de R$159,51 (cento e cinquenta e nove reais e 

cinquenta e um centavos), relativo ao período de inadimplência 

(dezembro/19) estimado com base na média mensal das faturas emitidas 

no período de março/19 a agosto/19, estando os efeitos da tutela de 

urgência condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da 

caução no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite 

processual sem os efeitos da liminar. Após o depósito da caução, 

intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002037-02.2020.8.11.0001 AUTOR: 

TALISSA NUNES DE SOUZA REU: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou que é 

usuária de linha telefônica móvel mantida pela parte reclamada, a qual 

encontra-se suspensa desde que solicitou a migração de seu plano 

controle para o plano pós-pago. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento dos serviços prestados à sua linha 

telefônica. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto aos protocolos de atendimento, 

20205725671817, 20205725619850, 20205725343559, dentre outros, 

embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, 

entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar 

formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que os serviços 

contratados pela parte reclamante foram indevidamente suspensos. 

Observa-se também que a suspensão do serviço de telefonia ocasiona 

perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata 

de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para 

restabelecer o serviço de telefonia contratado pela parte reclamante não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 48 horas, restabeleça os serviços prestados à 

linha telefônica móvel da parte reclamante, (65) 99986-6846, sob pena de 

multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018438-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO OAB - BA39927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&G BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1018438-13.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP REQUERIDO: J&G 

BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito e alegou que foi emitida nota fiscal 

pela parte reclamada, com débito em seu desfavor no valor de 

R$1.327,92, contudo não adquiriu os produtos correspondentes à 

mencionada nota fiscal. A título de tutela provisória de urgência, requereu 

que a parte reclamada se abstenha de cobrar a mencionada nota fiscal. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, nota-se que se trata de simples cobrança e, diante da narrativa 

da parte reclamante, não houve pagamento indevido, nem inclusão, ou 

ameaça de inclusão, dos seus dados nos cadastros de proteção do 

crédito, razão pela qual não vislumbro perigo de dano ou risco ao 

resultado útil, já que, aparentemente, não se trata de meio vexatório ou 

ultrajante. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILY STEPHANIE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Iuni Unic Educacional Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001174-46.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CAMILY 

STEPHANIE RIBEIRO REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do caput do artigo 3º da Lei 

9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Neste sentido, o § 2º, do artigo 3º, 

da Lei 9099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis “as 

causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 

Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 

estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. No 

presente caso, mesmo sendo a parte reclamada uma instituição privada, 

mas pelo fato desta integrar o Sistema Federal de Ensino e a discussão 

dos autos se reportar à emissão de diplomas que está subordinada à 

supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), 

conclui-se que há interesse da União na presente demanda. Neste 

sentido, quanto aos conflitos relacionado a educação, inclusive, o STJ já 

manifestou entendimento em sede de Recurso Repetitivo (tema 584): 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS 

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. (...) 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial 

está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à 

existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso 

de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de 

credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da 

Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste 

Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar 

demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é 

possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a 

demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o 

aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança 

de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a 

competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo 

mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência 

de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para 

processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. (...) 

(Recurso Repetitivo. Tema 584 do STJ. REsp 1344771/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, 
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REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito de competência estabelecido 

entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 

FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL). A questão, na origem, envolve ação de 

obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais ajuizada por 

ADILSON NUNES DE LIRA contra ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA., 

objetivando a emissão da segunda via do certificado de conclusão do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário, bem como 

reparação indenizatória. Alega o autor que, apesar de ter recebido o 

certificado, este teria sido extraviado por fatos alheios à sua vontade, 

razão da expedição da segunda via do documento. Ajuizada a ação no 

JUÍZO ESTADUAL, este se declarou incompetente, alegando que compete 

à Justiça Federal o julgamento das ações propostas contra as instituições 

de ensino superior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/96). A demanda, então, foi ajuizada perante o JUÍZO 

FEDERAL, que declinou de sua competência e determinou a sua remessa 

à Justiça comum estadual, por entender que o representante de instituição 

particular de ensino não pratica atos no exercício de função pública 

delegada da União. O Ministério Público Federal opinou pela declaração de 

competência do Juízo Federal (e-STJ, fls. 90/95). É o relatório. DECIDO. 

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente 

instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos. A controvérsia 

gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar 

demanda que tem por objeto a expedição de certificado de conclusão de 

curso de ensino superior, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Na hipótese dos autos, o pedido está 

voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Portanto, não 

estão sendo discutidas questões privadas, tais como as relativas ao 

adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão 

atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à 

atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal 

para conhecer e julgar a lide. A jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça é no sentido de que a competência será da Justiça Federal quando 

o feito versar sobre registro de diploma perante o órgão público ou de 

credenciamento junto ao MEC, bem como nas hipóteses em que o 

instrumento processual utilizado for o mandado de segurança. (...) Nessas 

condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de 

março de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 

2017/0199281-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

20/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. UNIVERSIDADE PRIVADA. MATRÍCULA. DESRESPEITO AO 

COMANDO DECISÓRIO DO CC N. 118.895/MG. PRECEDENTE DA PRIMEIRA 

SEÇÃO. 1. Na hipótese, ocorreu afronta ao que foi decidido por este 

Tribunal Superior, porquanto, no julgamento do Conflito de Competência 

118.895/MG, fora consignado que compete à Justiça Federal o julgamento 

de demandas envolvendo o Reitor da Universidade de Itaúna, em razão de 

ser a instituição de ensino delegatária do Poder Público Federal. (...) a 

Subseção da Justiça Federal de Divinópolis/MG é o foro competente para 

o processamento e julgamento das ações em que se discutem questões 

pertinentes à matrícula de alunos na Universidade de Itaúna-MG. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg na Rcl: 12126 MG 2013/0094572-3, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2013, 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013) Portanto, 

diante do interesse da União, este juízo é incompetente para processar e 

julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008061-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI PEREIRA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) Vistos. 

ROSEMARI PEREIRA NOVAIS ajuizou reclamação com pedido condenatório 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que seu nome está negativado a pedido 

da parte promovida, em razão de cobrança indevida relativa a unidade 

consumidora, visto que a unidade consumidora estava desligada desde 

maio de 2017. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, bem 

como o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua UC. 

(ID 24021701 e 24021703). Ao final, postulou a inexistência do débitos, 

exclusão do restritivo de crédito e indenização por danos morais. A 

antecipação de tutela não foi concedida no ID 24025850. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 25731407 e 

sustentou que não houve quitação do parcelamento de dívida assinado 

por livre vontade pela promovente decorrente da inadimplência, ocorrendo 

a suspensão dos serviços. Ao final requereu a improcedência dos 

pedidos, a litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 25609306 e não houve 

impugnação à contestação. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação do comprovante da existência 

de restritivo não é imprescindível para o ajuizamento da ação indenizatória. 

Por isso, a preliminar deve ser afastada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. Em exame a narrativa das partes, verifico que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do crédito em favor da parte promovida, a suspensão indevida 

no fornecimento de energia e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 
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de prejudicialidade que se apresentam. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. REFERÊNCIA DA DÍVIDA EM 

RELAÇÃO À RESCISÃO. A resilição unilateral das partes tem o condão de 

cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação da parte 

contrária, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código Civil. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, 

CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO 

DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após 

rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. (...)RECURSO 

DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70064411598, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 13/08/2015). (TJ-RS - AC: 70064411598 RS, Relator: 

Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 13/08/2015, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2015) 

TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE 

CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO 

SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da 

Companhia Telefônica que emite cobranças após rescisão judicial do 

contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o nome do consumidor 

no SERASA em razão do inadimplemento de faturas indevidas, pois 

referentes ao contrato já rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 

10047365220108220601 RO 1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz 

Marcelo Tramontini, Data de Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - 

Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

08/09/2011.) Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, 

aceitável a cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao 

período em que o contrato ainda estava vigente. A propósito: 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. 

COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES ? DEVIDA. INCLUSÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? LEGÍTIMA. DANOS MORAIS ? NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

3. Alegou o recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, 

mas que estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em 

período posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a 

inexistência da dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção 

ao crédito e danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente 

a pretensão do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da 

portabilidade ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a 

cobrança, além de verificar os demais elementos probatórios dos autos, 

reconheceu como devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente 

a valores anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a 

negativação ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi 

efetivada em 12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela 

recorrida é de 14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 

1382294 - pag. 1. (...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 

0726022-78.2016.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 29/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que: o contrato, objeto da cobrança, foi 

rescindido em MAIO/2017 e a dívida reivindicada possui vencimento entre 

o período de NOVEMBRO/2015 a ABRIL/2016 (ID 25731431). Com base 

nestes apontamentos, observa-se que a cobrança possui referência 

anterior à rescisão do contrato. Desta forma a cobrança é devida e, 

consequentemente, não há conduta ilícita. PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida (R$ 4.998,40) e com base nos fatos alegados pela parte 

promovente (fraude), sendo devido o pedido contraposto. Desta forma, 

mormente quanto ao documento juntado no id. 25731431, é possível 

apurar que a parte promovente ainda deve a quantia total de R$ 935,44, 

referente a inadimplência do termo de confissão de dívida, vencidos entre 

o período de 24/1/2015 a 26/04/2016. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser parcialmente acolhido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte promovente alterou a verdade dos fatos. Por estas razões, é 

devida a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 

do CPC, a qual fixo em R$1.000,00, apurado com base em 5% sobre o 

valor da causa (R$20.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 

55 da Lei 9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de 

má-fé deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os 

quais também fixo em R$2.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$20.000,00). Por esta razão, merece 

acolhimento o pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

proponho rejeitar a preliminar arguida e consequentemente, julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) julgar 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte 

promovente a pagar à parte promovida a quantia de R$ 935,44 

(novecentos e trinta cinco reais e quarenta quatro centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil); b) condenar a parte promovente ao pagamento de 

R$1.000,00 (hum mil reais), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; c) condenar a parte 

promovente em custas e honorários do advogado, os quais também fixo 

em 10% sobre a pretensão econômica da ação, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 
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Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Madalena Teixeira Juíza Leiga -------

----------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010082-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO BUTAKKA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICET COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

FARMACIA POPULAR DO POVO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010082-29.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCELO MACHADO BUTAKKA REQUERIDO: FARMACIA 

POPULAR DO POVO EIRELI - ME, ANICET COMERCIO DE ROUPAS E 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP Vistos etc. Tendo em vista que o AR 

de ID nº 25315568 foi negativo, bem como que o AR de ID nº 26312080 é 

estranho aos autos, OPINO por converter o julgamento em diligência, 

determinando a intimação da parte autora para se manifestar sobre o 

retorno negativo do AR de citação da parte ré, bem como por retificar o 

endereço da demandada, se for o caso, no prazo de cinco dias. Com a 

manifestação da parte autora, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, expedindo-se o necessário. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação. Homologado, intimem-se as partes, através de seus 

patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se a parte ré como acima sugerido. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Após, 

conclusos para sentença. Jorge Alexandres Martins Ferreira Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE LESLYE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001758-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIENE 

LESLYE PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR 

AZEVEDO SELVATICO POLO PASSIVO: CLARO S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001399-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEIVA PEREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOENIA LARISSA DE 

ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001864-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

PEREIRA VIANA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX ANDRE 

FURIA VIANNA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001867-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO CARLOS 

DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENYL FERREIRA BRITO 
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CANDIDO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001875-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PLACAUTO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008835-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD ARAUJO COSTA FILHO 03983414192 (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011732-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA FALAVINHA DE CASTRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 26/11/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO NUNES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001899-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGNALDO 

NUNES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGIANE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001926-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE REGIANE 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: TELEFONICA DATA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035966-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINOTE CARVALHO OAB - MT16459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035966-37.2019.8.11.0041 

INTERESSADO: LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES REQUERIDO: UNIAO 

NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que o autor ajuizou a demanda em face das empresas: ( i ) IUNI 

EDUCACIONAL S.A. – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC; ( ii ) UNOPAR - 

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A. Acontece que, ao autuar o 

feito, fora incluída apenas a empresa UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA. Razão pela qual, apenas a empresa retro mencionada foi 

citada. Deste norte, para evitar possíveis alegações de eventuais 
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nulidades, intima-se o autor para em 5 (cinco) dias, manifestar quanto 

eventual desistência em face da empresa IUNI EDUCACIONAL S.A. – 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC, ou para a retificação do polo. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014351-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ORTEGA DE OLIVEIRA VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014351-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS ORTEGA DE OLIVEIRA VILA REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. A parte reclamante desistiu desta reclamação, conforme ID. 

27148641. Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001958-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEY 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT COSTA 

THOMANN POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013335-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/02/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CAROLINE SOARES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001970-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

CAROLINE SOARES DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016583-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI JOASIL BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANY DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001972-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021800-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHALLEN LEMES GUSMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1021800-23.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JONHALLEN 

LEMES GUSMAO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/02/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021469-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021469-41.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ALICE 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021526-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1021526-59.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:GEORGINA DOS 

SANTOS BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CHRISTINA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001986-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANY 

CHRISTINA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA 

DE ALCANTARA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022241-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022241-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

FERNANDA DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ODORATA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022409-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILTO DIAS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1022409-06.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVANILTO DIAS 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OILSON AMORIM DOS REIS 

POLO PASSIVO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOCLECIO VIEIRA MARTINS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001476-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:COMERCIAL SAO 

LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALEXANDRE BORGES SANTOS POLO PASSIVO: 

DIOCLECIO VIEIRA MARTINS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001544-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SHEILA DE 

AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILMA DE OLIVEIRA REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001907-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAILMA DE 

OLIVEIRA REGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013083-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR RAMOS MEDEIROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013083-22.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

JUNIOR RAMOS MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLLYN PINTO GADDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002028-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KETHLLYN PINTO 

GADDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002033-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002036-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE DE 

SOUZA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002046-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE BORTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002046-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERNARDETE 

BORTOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSLEINE VIRGINIA 

FERREIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002052-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MARINHO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NUNES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT13597-O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002056-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL NUNES 

DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSÉ RODOLFO NOVAES 

COSTA, DIEGO FERNANDO OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DELAZARI PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002067-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAMELLA 

DELAZARI PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HOLSBACH DE SOUZA OAB - 027.071.241-09 (REPRESENTANTE)

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002068-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

HOLSBACH DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEZER JOSE 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016367-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAD COIMBRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, Considerando o novo endereço informado na movimentação 

anterior, determino seja designada nova data para Audiência de 

Conciliação, conforme a pauta do Juízo. Cite-se a reclamada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013142-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELLE DO ESPIRITO SANTO OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Vistos, etc. Diante do retorno negativo do AR de citação 

da primeira reclamada, INTIME-SE a reclamante para apresentar novo 

endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, após designe-se nova audiência de 

conciliação. Intime-se as partes para nela comparecerem. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021331-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE SOUZA ARRUDA REIS (EXECUTADO)

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (EXECUTADO)

SUELLEN BESSA MIGUEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021331-74.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT 

EXECUTADO: DIEGO DE SOUZA ARRUDA REIS, SUELLEN BESSA MIGUEZ, 

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. Vistos, etc. Do 

exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de débitos 

de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000579-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SERGIO SANTOS FERNANDEZ (EXECUTADO)

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000579-47.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: SERGIO 

SANTOS FERNANDEZ, KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG Vistos, etc. 

Do exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de 

débitos de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CANDIDA AMARAL COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000848-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL EXECUTADO: 

PRISCILA CANDIDA AMARAL COSTA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000853-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA (EXECUTADO)

OSCAR MARTINS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000853-11.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL EXECUTADO: 

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, OSCAR MARTINS BEZERRA Vistos, 

etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de execução de 

débitos de condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em 

cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- 

Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada 

a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000894-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ALLESSANDRY DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000894-75.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA EXECUTADO: GUILHERME 

ALLESSANDRY DORILEO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000605-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI (EXECUTADO)
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VIVIANE REGINA LEITE MORENO ULTRAMARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000605-45.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: 

ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI, VIVIANE REGINA LEITE MORENO 

ULTRAMARI Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000947-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000947-56.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: JOSE 

BRITO DOS SANTOS Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em 

se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022049-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022049-71.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ALISON 

JUNIOR DA SILVA Vistos, etc. Da analise dos autos, verifica-se que o 

presente processo foi distribuído como execução de título extrajudicial, no 

entanto trata-se de ação de conhecimento, conforme irrompe da peça 

inicial. Diante disso, proceda-se à alteração da classe processual, para 

constar: AÇÃO DE CONHECIMENTO. Após, designe-se audiência de 

conciliação, cite-se a promovida e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, com observância das formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000918-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE COSTA DE OLIVEIRA ROCHA (EXECUTADO)

IGOR PEREIRA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000918-06.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: SIMONE COSTA DE OLIVEIRA ROCHA, IGOR PEREIRA 

ROCHA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICIO CANDIDO DA CRUZ NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000994-30.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: LICIO 

CANDIDO DA CRUZ NETO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002017-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AISI ANNE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002017-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AISI ANNE DE 

OLIVEIRA NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILLA 

EVELYN GERVASIO RIBEIRO, PAULO CEZAR DA ROCHA POLO PASSIVO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE 

SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001867-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO CARLOS 

DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENYL FERREIRA BRITO 

CANDIDO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021661-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001864-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

PEREIRA VIANA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX ANDRE 

FURIA VIANNA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001875-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PLACAUTO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GRACA ORDEMIA COLARES MONTEIRO OAB - 068.833.542-04 

(REPRESENTANTE)

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Em atenta análise dos autos verifico que o endereçamento da peça inicial 

foi direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, DECLINO 

da competência para processar e julgar o presente feito, em favor daquele 

Juizado, DETERMINANDO a redistribuição deste feito ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Capital. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021800-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHALLEN LEMES GUSMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Inicialmente, vale ressaltar que determinado o encaminhamento 

da ação, em 19.12.019 (id. 2766831), no entanto, o Douto colega, Dr. Yale 

Sabo Mendes, ordenou a devolução dos autos, considerando o erro da 

central de distribuição (id. 28105001). Dessa forma, a conclusão para este 

magistrado ocorreu somente hoje (20.01.020). Justificado, pois, o atraso. 

Trata-se de “TERMO DE RECLAMAÇÃO (ARTIGOS 14 E SEGUINTES DA LEI 

Nº 9.099/95)”, ajuizada por JONHALLEN LEMES GUSMÃO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da promovida por 

meio da UC n.º 6/259574-2, instalada no endereço situado na Rua Trinta e 

Nove, n.º 28, quadra n.º 175, Bairro Pedra 90, nesta capital, Cuiabá-MT. 

Enfatiza que, a despeito do seu consumo permanecer inalterado, recebeu 

indevidamente, da parte reclamada, uma fatura na importância de R$ 

847,53 (oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), a 

título de recuperação de consumo, relativa ao mês de julho/019, a qual foi 

parcelada, de forma unilateral, em 06 (seis) vezes de R$ 141,26 (cento e 

quarenta e um reais e vinte e seis centavos). Aduz, a parte autora, que, 

no dia 29.5.019, os técnicos da empresa promovida retiraram o seu 

medidor para a realização de perícia, devendo assinar um documento sem 

maiores explicações. Narra, ainda, que ao procurar a parte reclamada, “foi 

informado sobre a existência de uma pendência presente no sistema da 

empresa no valor de R$847,53 que teria derivado daquela visita técnica, 

onde o medidor daquele imóvel foi considerado “danificado/destruído”. 

Ressalta, também, que realizou diversas reclamações administrativas, 

inclusive no PROCON. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução 

do impasse. Na oportunidade, informa que, em razão disso, não foi 

possível apresentar nos presentes autos, o histórico de consumo e 

pagamento da mencionada unidade consumidora, dantes solicitado e não 

encaminhado. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos 

e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) A) Seja 

concedida MEDIDA LIMINAR para que a Reclamada se abstenha de vir a 

interromper o fornecimento dos serviços prestados em face da fatura do 

mês 07/2019, até o julgamento final deste mérito; (...)” É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e 

§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a 

tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde 

que estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais 

sejam, relevância do fundamento da demanda e justificado receio de 

ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, 

dispõe que a tutela de urgência será concedida, quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, a relevância dos fundamentos da demanda 

reside nas argumentações da parte promovente, demonstradas, em 

princípio, pelos documentos acostados à inicial, que comprovam, a prima 

facie, suas afirmações, o que evidencia, nesta análise singela e diante do 

silêncio da parte promovida, a existência de alguma irregularidade e 

necessidade de revisão. Justificado, também, o receio da ineficácia do 

provimento final, visto que a parte requerente pode ter o seu fornecimento 

de energia interrompido e não restabelecido, a qualquer momento, diante 

do não pagamento das parcelas do boleto apresentado pela promovida, 

cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. Ademais, como cediço, nesta 

fase processual, não há documentação disponível à parte promovente que 

possa contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Dessa forma, conjecturável a existência de 

alguma irregularidade e, consequentemente, há probabilidade do direito na 

medida pretendida, pelo menos por ora. Além disso, as declarações da 

parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz 

anotar que a parte reclamante, ante o não pagamento da fatura sub iudice, 

dantes especificada, possivelmente terá o seu fornecimento de energia 

elétrica interrompido e suspenso, motivo do patente perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

público essencial. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para 

abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, não trará nenhum 

prejuízo à promovida, visto que tal determinação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, 

para determinar que a parte promovida, na forma postulada: 

ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 

6/259574-2, instalada no endereço situado na Rua Trinta e Nove, n.º 28, 

quadra n.º 175, Bairro Pedra 90, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do 

não pagamento das parcelas da fatura contestada, como dantes narrado, 

até o deslinde desta demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o corte, 

que RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 (doze) horas. 

Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas e 

equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à dívida 

polemizada na presente lide, supracitada. Outrossim, considerando a 

hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, antevendo a 

relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por PLACAUTO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI - EPP na qual pretende ter seu 

CNPJ excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de 

que inexiste o débito apontado pela reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

registrado no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa ainda 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do CNPJ da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por SIRLEY 

FERREIRA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS registrado no rol de inadimplentes. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa 

ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Embora distribuído e concluso para análise de urgência, observo que não 

existe o pedido de medida liminar, ou seja, não há motivo para tal 

conclusão. Assim, designada audiência de conciliação, cite-se a parte 

reclamada para nela comparecer. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NUNES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT13597-O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por RAPHAEL NUNES 

DUARTE na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica 

com a reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A. que desse causa ao débito 

levado à inscrição no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não 

possui relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001881-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA NERYS DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001952-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DOS SANTOS TELLES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 
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oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002023-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO MADUREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002041-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERIVERTON CORREA DE ARRUDA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7438-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMMA COMERCIO DE COLCHOES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as advertências do 

artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). 

Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, 

§ 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime o a parte exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054791-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ROGERIO LORENTZ ALDERETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende a antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que 

entende necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é 

sabido que a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que 

será prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a 

assumir os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. 

Há, ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça 

possibilidade de discussão, que convença por sua “aparência de 

verdade”. No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável 

postergar-se a solução do feito para a sentença final de mérito, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Destarte, ao analisar as alegações 

da parte requerente, conjugadas com os documentos encartados junto à 

inicial, não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da tutela antecipada, consistente na prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSENTE 

PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. Impossibilidade de tal concessão, 

sob pena de violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla 

defesa. Inteligência do art. 5º, LV da CF. Assim não o fosse e a 

controvérsia em lide demanda maior dilação probatória, não se impondo de 

imediato deferir a antecipação da tutela como requerida. Fato que, em 

primeiro momento, não restaram suficientemente provados, autorizando a 

concessão. Falta dos requisitos essenciais. Anulação ex officio, face a 

lesão ao princípio constitucional”. (Agravo de Instrumento nº 

2002.002.06191, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Reinaldo P. Alberto 

Filho. j. 28.05.2002). Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória 

do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 

300 do CPC. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002017-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AISI ANNE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA 

ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por AISI 

ANNE DE OLIVEIRA NOGUEIRA em face de UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A parte promovente alega, em 

suma, ser beneficiária do plano de saúde da parte promovida, denominada 

“UNIMED SUPER CLASS ENFERMARIA COLETIVO EMPRESARIAL”, de 

abrangência estadual, registrado sob o número 056.4700.000583.00-8, 

tendo aderido ao referido contrato em 01/05/2012. Aduz que está gestante 

de gêmeos e, em consulta regular, foi diagnosticada com “Síndrome 

Antifosfolípide – CID: D 89.9” (Laudo Médico id. 28198650). A autora 

enfatiza, ainda, que, conforme relato médico, “A síndrome antifosfolípide 

aumenta os riscos de abortamento, óbito fetal intra-útero, hipertensão na 

gestação e trombose materna em pernas ou até tromboembolismo 

pulmonar com risco de morte materna, na gestação principalmente”. Por 

isso, deve fazer uso do medicamento ENOXAPARINA 80MG/DIA durante 

todo o período gestacional e até 60 (sessenta) dias após o parto (id. 

28198650). No entanto, relata, que a operadora de plano de saúde, ora 

promovida, negou a disponibilização do referido medicamento, ao 

argumento de que o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA, 80MG, é de 

uso domiciliar e pode ser adquirido em farmácia. Excluída, portanto, a sua 

cobertura, conforme Resolução Normativa 428/2017 e Parecer 29/2018, 

ambos da Agência Nacional de Saúde-ANS (id. 28198656). Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) b) Seja concedida a tutela de 

urgência do direito invocado, determinando que a Unimed Cuiabá promova 

os atos necessários para que seja fornecido a AUTORA o medicamento 

com princípio ativo ENOXAPARINA 40mg, servindo também, 
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alternativamente, HEPTRON 40mg, OU CUTENOX 40mg, OU VERSA 40mg, 

OU CLEXANE 40mg, OU ENOXALOW 40mg, na quantidade de 1 inejação 

de 12 em 12 horas, até dois meses após o parto, conforme pedido médico 

anexo, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária; (...)” 

É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Por sua 

vez, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, embora o 

dispositivo faça referência à “obrigação”, é de se entender, em atenção 

ao que dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que se aplica a 

toda prática ilícita advinda do não cumprimento de um dever. No caso, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside na demonstração, em 

princípio, por meio do relatório médico acostado à inicial (id. 28198650), 

que a promovente é portadora de “Síndrome Antifosfolípide – CID: D 89.9”, 

necessitando do tratamento indicado. Já o receio da ineficácia do 

provimento final está plenamente justificado, visto que a demora na 

realização do procedimento pode acarretar sérios problemas, aumentando 

os riscos de abortamento, óbito fetal intrauterino, hipertensão na 

gestação, trombose materna em pernas ou até tromboembolismo pulmonar, 

com risco, inclusive, de morte materna, conforme relatório médico 

apresentado id. 28198650. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela de urgência 

antecipada, a fim de determinar que a parte promovida, na forma 

postulada, disponibilize, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, o 

medicamento (ampola) ENOXAPARINA 80mg/dia, pelo período em que a 

parte autora estiver gestante e pelos 60 (sessenta) dias subsequentes ao 

parto, de acordo com a indicação médica, constante do laudo juntado, 

dantes narrado. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da tutela de 

urgência concedida, multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

que poderá ser majorada, se existentes motivos para tanto, razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Designe-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA”, ajuizada por FRANCISCO PEREIRA VIANA 

NETO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os 

serviços da promovida por meio da UC n.º 6/289265-1, instalada na 

Avenida Álvaro Pinto, n.º 502, Bairro Santa Rosa II, nesta capital, 

Cuiabá-MT. Enfatiza que, a despeito do seu consumo permanecer 

inalterado, recebeu, da parte reclamada, duas faturas indevidas, sendo 

uma, na importância de R$ 810,37 (oitocentos e dez reais e trinta e sete 

centavos), referente ao mês de dezembro/019, vencida em 27.12.019 e, 

outra, no valor de R$ 767,82 (setecentos e sessenta e sete reais e oitenta 

e dois centavos), com vencimento para o dia 27.01.020, relativa ao mês de 

janeiro/020, ambas a título de recuperação de consumo. Narra, ainda, que, 

“o Reclamante esta sendo cobrado pela empresa Reclamada por uma 

energia que evidentemente NÃO FORA CONSUMIDA, basta apenas 

observar o CONSUMO MÉDIO, para concluir que houve falha na prestação 

de serviço da empresa Reclamada, no que tange a leitura dos meses de 

12/2019 e 01/2020”. Ressalta, também, que realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

LIMINARMENTE, seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA na 

presente demanda, independente da caução, a fim de se determinar que a 

empresa Reclamada SUSPENDA IMEDIATAMENTE A COBRANÇA DO 

VALOR DE R$ 1.578,19 (mil quinhentos e setenta e oito reais e dezenove 

centavos) – referente aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, ate 

que se resolva a lide, ou ate que se proceda com a READEQUAÇÃO DA 

FATURA; ABSTENHA de efetuar qualquer corte de energia elétrica na 

respectiva Unidade Consumidora, e, ainda, ABSTENHA de incluir o nome 

da Requerente em cadastros restritivos, referente ao objeto desta lide sob 

pena de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). (...)” É o 

que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a existência 

de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Nesse contexto, vale 

anotar que, pelo histórico de contas apresentado nos autos (id. 28165690, 

p. 2), constata-se que o consumo dos meses anteriores a novembro/019, 

destoa, em muito, dos posteriores, diante do valor das faturas 

subsequentes. Justificado, também, o receio da ineficácia do provimento 

final, visto que a parte requerente pode ter o seu fornecimento de energia 

interrompido e não restabelecido, a qualquer momento, diante do não 

pagamento das parcelas dos boletos apresentado pela promovida, cujo 

adimplemento, ainda, não foi efetuado. Ademais, como cediço, nesta fase 

processual, não há outros elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que possam contribuir com suas alegações, razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste 

momento, presumir os fatos a seu favor. Dessa forma, conjecturável a 

existência de alguma irregularidade e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na medida pretendida, pelo menos por ora. Além 

disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras 

provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da 

tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse 

ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, ante o não pagamento 

das faturas sub iudice, dantes especificadas, possivelmente terá o seu 

fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, motivo do 

patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço público essencial. Também o restritivo de crédito 

acarreta risco de dano, pois, uma vez negativado o seu nome, a parte 

promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, 

as medidas pleiteadas não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, visto 

que as determinações, para suspender a cobrança das faturas debatidas, 

abster de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como de 

negativar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, 

parcialmente, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada: SUSPENDA a cobrança das faturas, ora 

questionadas, quais sejam, nos valores de R$ 810,37 (oitocentos e dez 
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reais e trinta e sete centavos), referente ao mês de dezembro/019, 

vencida em 27.12.019 e, R$ 767,82 (setecentos e sessenta e sete reais e 

oitenta e dois centavos), com vencimento para o dia 27.01.020, relativa ao 

mês de janeiro/020, calculadas a título de recuperação de consumo, como 

especificado pela parte autora, até o encerramento desta ação ou 

ulteriores deliberações; ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de 

energia, na UC n.º 6/289265-1, instalada na Avenida Álvaro Pinto, n.º 502, 

Bairro Santa Rosa II, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do não 

pagamento da cobrança contestada, como dantes narrado, até o deslinde 

desta demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o corte, que 

RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 (doze) horas; 

ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte autora nos órgãos de restrição 

ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, pelo não 

pagamento das faturas discutidas nesta demanda, igualmente até o seu 

desfecho. E, se porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus 

dados, que proceda à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não 

podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas. Ressalta-se, para aclarar a 

situação e dissipar eventuais dúvidas e equívocos, que esta decisão tem 

validade, apenas, no tocante à dívida polemizada na presente lide, 

supracitada. Outrossim, considerando a hipossuficiência financeira da 

parte promovente, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Arbitro, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. Por derradeiro, do 

exame dos documentos que instruem a inicial, aliada à anotação no seu 

frontispício, verifica-se que a autora preenche os requisitos para ser 

beneficiária de prioridade na tramitação processual, prevista no artigo 71, 

da Lei nº. 10.741/03, porque, segundo o documento de identificação 

apresentado, nasceu em 08.12.1942, estando, hoje, com 77 anos de 

idade. Assim, deve o senhor Gestor Judiciário incluir a prioridade na 

tramitação processual, conforme determina a lei e as instruções 

normativas pertinentes. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE LIMINAR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada 

por DIEGO CARLOS DE BRITO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, 

que utiliza os serviços da promovida por meio da UC n.º 6/2188668-4, 

instalada na Rua Andradina, n.º 12, quadra n.º 11, Bairro Jardim Itapuã, 

nesta capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que, no dia 25.02.019 firmou um acordo 

com a empresa reclamada, no valor de R$ 1.246,97 (um mil e duzentos e 

quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), a fim de quitar o débito 

pendente, sendo um pagamento de entrada na importância de R$ 246,97 

(duzentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) e mais 10 

(dez) parcelas de R$ 100,00 (cem reais). Aduz, a parte autora, que em 

razão de dificuldade financeira, não conseguiu pagar as parcelas n.º 06 

(seis), 07(sete), 08 (oito) e 09 (nove), motivo pelo qual, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. 

Esclarece, também, que no dia 15.01.020, realizou o pagamento na 

integralidade da dívida em aberto e, na oportunidade, solicitou o imediato 

restabelecimento no serviço, o que não ocorreu até a propositura da 

presente demanda. Ressalta, ainda, que realizou diversas reclamações 

administrativas, inclusive. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

A) Tendo em vista a verossimilhanças das alegações, as provas 

inequívocas da existência de contrato entre as partes, bem como a 

comprovação de quitação dos débitos, bem como as solicitações de 

religação da energia, requer o autor, nos termos do artigo 300 do CPC, que 

se digne Vossa Excelência à conceder a tutela de urgência, liminarmente, 

para obrigar a Reclamada a efetuar a religação da energia elétrica na 

unidade consumidora do Autor, sob pena de multa diária de 1.000,00 (um 

mil reais), por dia de atraso no reestabelecimento da energia elétrica na 

casa do Autor; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside na revelação, 

demonstrada, a princípio, por meio dos comprovantes de pagamentos 

apresentados (id. 28167110 e 28167111), no tocante aos débitos 

discutidos nos autos. Justificado, também, o receio da ineficácia do 

provimento final, visto que a parte requerente teve o seu fornecimento de 

energia interrompido e não restabelecido. Ademais, como cediço, nesta 

fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis à 

parte promovente que possam contribuir com suas alegações, razão pela 

qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, mister se faz 

anotar que a suspensão no fornecimento de energia ocasiona perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para restabelecer 

o fornecimento de energia elétrica, não trará nenhum prejuízo à promovida, 

visto que tal determinação não representa perigo de irreversibilidade, já 

que essa providência poderá ser efetivada, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte 

reclamada, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela de urgência 

antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: RESTABELEÇA, imediatamente, não ultrapassando o prazo de 

12 (doze) horas, o fornecimento de energia na UC n.º 6/2188668-4, 

instalada na Rua Andradina, n.º 12, quadra n.º 11, Bairro Jardim Itapuã, 

nesta capital, Cuiabá-MT, em face do acordo de parcelamento do débito, 

narrado nos autos, pela parte autora, até o desfecho deste feito, ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001845-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ALAN JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 
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URGÊNCIA”, ajuizada por HUDSON ALAN JESUS SILVA em face de 

BANCO PAN S.A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade 

quanto ao débito, lançado em seu nome, nos órgãos de proteção ao 

crédito, pela parte reclamada, no importe de R$ 19.888,92 (dezenove mil e 

oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), referente ao 

contrato n.º 00000000000086790501, disponibilizado em 28.12.019. 

Enfatiza, o autor, que foi surpreendido com a mencionada restrição ao 

tentar efetivar um financiamento de veículo. Ressalta, ainda, que 

desconhece a dívida e a suposta relação jurídica entre as partes. Na 

oportunidade, afirma que não recebeu nenhuma notificação de restrição. 

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) 

Liminarmente, seja deferida a tutela provisória de urgência, determinando 

que o Banco Pan S/A, ora REQUERIDO, proceda a baixa da restrição 

realizada nos órgãos de proteção ao crédito enquanto tramitar a ação, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou, alternativamente, 

que Vossa Excelência determine a expedição de ofício aos órgãos de 

restrição ao crédito, para que promovam a baixa da restrição existente em 

nome do AUTOR. (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 

9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente pode ser feita 

pela empresa reclamada, entendo que esse fator, aliado às 

argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar 

a probabilidade do direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há documentação disponível à parte promovente que possa contribuir 

com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação 

da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. 

Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez 

negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, 

qual seja, para excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trará nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação 

não representa perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá 

ser efetivada, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, parcialmente, o 

pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma do peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição 

ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante 

ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatado, até o deslinde 

desta demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001754-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR TEODORO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO DANIEL BORGES (REU)

ANDREIA PAULA RIBEIRO (REU)

MONALISA RIBEIRO BORGES (REU)

GUSTAVO MATEUS ROYER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO c/c 

RESCISÃO CONTRATUAL c/c COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS e 

ENCARGOS CONTRATUAIS - COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, 

ajuizada por ADEMAR TEODORO RODRIGUES em face de GUSTAVO 

MATEUS ROYER, MONALISA RIBEIRO BORGES ROYER, ADENILDO 

DANIEL BORGES e ANDREIA PAULA RIBEIRO BORGES. No caso sub 

examen, a parte promovente alega, em síntese, que é proprietária do 

imóvel situado na Rua dos Buritis, 358, ap. n.º 106, Torre Fênix, Torre II, 

Condomínio Residencial Valle das Palmeiras, Bairro Jardim das Palmeiras, 

nesta capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que, no dia 10.02.018, firmou contrato 

de locação com as partes promovidas, com vigência até 10.4.019, 

renovado até 10.4.020, sendo cobrado o aluguel no importe de R$ 

1.596,00 (um mil e quinhentos e noventa e seis reais) mensais. Ressalta 

que, as reclamadas não efetuam o pagamento regularmente, sem quitar a 

cobrança de novembro/019, dezembro/019 e janeiro/020. Narra, ainda, 

que, “até a presente data não quitou os alugueis dos meses de novembro, 

dezembro/2019 e janeiro/2020, totalizam R$ 4.788,00 (quatro mil e 

setecentos e oitenta e oito reais), devendo ser atualizado e aplicado a 

multa prevista na Cláusula Quinta do contrato de locação”. Esclarece, 

também, que em razão da inadimplência, no dia 11.12.019, notificou os 

locatários e os fiadores para que desocupassem o imóvel de forma 

voluntária, o que não ocorreu até a propositura da presente demanda. Em 

face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) Em consonância 

com os artigos 300 do CPC CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, 

expedindo a ordem para desocupação do imóvel, SEM A NECESSIDADE DE 

CAUÇÃO DO LOCADOR COM BASE NO ARTIGO 64 DA LEI 8.245/91, 

fixando multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 300,00 

trezentos reais por dia) para uso próprio, especialmente por que os 

Requeridos estão descumprindo cláusulas contratuais e legais; c) Com o 

deferimento da r. liminar, que seja expedido o respectivo MANDADO DE 

DESPEJO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA do locatário, no prazo de 

15 (quinze) dias, com a advertência de que findo o prazo assinado, 

contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário 

com o emprego de força, inclusive arrombamento (art. 65 da Lei n. 

8.245/91). (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, 

observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, 

especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela 

parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma 

subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com 

as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 

84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 

84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou 

não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 
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que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, ser proprietária do imóvel situado na Rua 

dos Buritis, 358, ap. n.º 106, Torre Fênix, Torre II, Condomínio Residencial 

Valle das Palmeiras, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta capital, Cuiabá-MT, 

o qual é destinado para fins locatícios. Na oportunidade, afirma que as 

partes promovidas não cumprem o pagamento dos aluguéis desde 

novembro/019, até a propositura desta ação. Pede, pois, liminarmente, 

como transcrito alhures: “(...) b) Em consonância com os artigos 300 do 

CPC CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, expedindo a ordem para 

desocupação do imóvel, SEM A NECESSIDADE DE CAUÇÃO DO LOCADOR 

COM BASE NO ARTIGO 64 DA LEI 8.245/91, fixando multa diária em caso 

de descumprimento no valor de R$ 300,00 trezentos reais por dia) para 

uso próprio, especialmente por que os Requeridos estão descumprindo 

cláusulas contratuais e legais; c) Com o deferimento da r. liminar, que seja 

expedido o respectivo MANDADO DE DESPEJO PARA DESOCUPAÇÃO 

VOLUNTÁRIA do locatário, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que findo o prazo assinado, contado da data da 

notificação, será efetuado o despejo, se necessário com o emprego de 

força, inclusive arrombamento (art. 65 da Lei n. 8.245/91). (...)” Todavia, 

da análise das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica 

se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não 

obstante a aparente relevância do fundamento invocado, as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o 

aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória. Outrossim, 

conforme irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de 

tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Dessa forma, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Sobre a questão 

posta em juízo, FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO e JOEL DIAS 

FIGUEIRA JÚNIOR, in Juizados Especiais Estaduais Cíveis E Criminais: 

comentados à Lei n.º 9.099/1995, 7ª ed. Saraiva, 2017, p. 159, 

asseveram: “(...) Por conseguinte, em sede de Juizados Especiais, não é 

possível a obtenção de liminar antecipatória, nos moldes do § 1º do art. 59 

da Lei de Locações. Nada obsta, porém, que o autor obtenha a 

antecipação da tutela com base no art. 300 do CPC; caso escolha o rito 

especial da Lei n. 8.245/1991, o processo tramitará em vara cível comum. 

(...)” Além disso, a despeito da argumentação expendida pela parte 

promovente, não há como apreciar a liminar requestada sem incursionar 

no mérito da questão, o que é defeso, nesta oportunidade, uma vez que 

se trata de fase meramente introdutória do processo, devendo ser objeto 

de definitiva apreciação em sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, 

examinadas as arguições e a situação posta, verifico que não subsistem 

os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à 

pretensão da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a 

tutela de urgência pretendida. Por derradeiro, do exame dos documentos 

que instruem a inicial, aliada à anotação no seu frontispício, verifica-se 

que a autora preenche os requisitos para ser beneficiária de prioridade na 

tramitação processual, prevista no artigo 71, da Lei nº. 10.741/03, porque, 

segundo o documento de identificação apresentado, nasceu em 

11.03.1958, estando, hoje, com 61 anos de idade. Assim, deve o senhor 

Gestor Judiciário incluir a prioridade na tramitação processual, conforme 

determina a lei e as instruções normativas pertinentes. Citem-se. 

Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014923-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON CLAIR NABUCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014923-67.2019.8.11.0001 Autor: 

ADAILTON CLAIR NABUCO DE SOUZA Ré: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO Observo que o Autor conta, 

hoje, com 67 anos de idade, sendo idosa, na forma da lei 10.741/03, razão 

pela qual OPINO por reconhecer o seu direito à prioridade de tramitação 

processual, consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, bem como 

assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO De início, observo que a Ré, à defesa, 

pleiteia pelo reconhecimento da incompetência do juizado especial para o 

deslinde processual, haja vista a suposta necessidade de realização de 

perícia na unidade consumidora do Autor. Entendo que tal providência não 

é necessária para a formação do convencimento motivado, nos termos do 

artigo 371 do CPC/15, razão pela qual OPINO por afastar a aludida 

preliminar. DO MÉRITO - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superada essa 

nuance, NO MÉRITO, analisando a questão discutida nos autos, verifico 

que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, pois a demanda prescinde de prova basicamente documental, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/15. Pois bem. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais c/c Repetição do indébito, proposta pelo Autor, em desfavor da Ré. 

Em síntese, o Autor reconhece-se como consumidora da Ré, usuária da 

Unidade Consumidora nº 6/299659-3, de sua titularidade, na qual assevera 

estar apontando consumos expressivos, que não condiziam com a sua 

média habitual. Pleiteia, portanto, pela repetição do indébito, com a 

reparação dos danos morais. Apresenta a fatura questionada, no valor de 

R$ 457,94 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro 

centavos), relativa ao mês de Outubro/2019, bem como documentos 

relativos à CPI instaurada em desfavor da Ré. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 27349104), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 27557660), a Ré 

sustenta sua conduta no exercício regular de direito, por entender que as 

cobranças configurariam, apenas, variação normal de consumo. 

Impugnação apresentada à Mov. 27702600. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados 

ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor do Autor, 

OPINO por deferir, nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da cobrança. Deve-se deixar claro que a 

jurisprudência é clara no sentido de que “a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção mínima 

dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 10 Maio de 2018.) Ora, a inversão do ônus probatório não 

implica na automática procedência dos pedidos autorais. DA ANÁLISE DA 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL O cerne 
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principal da demanda é averiguar se, de fato, houve cobrança de valor 

discrepante da média de consumo, na fatura vencidas em 13/10/2019, e 

se, essa cobrança específica, teria gerado, no Autor, danos à sua esfera 

moral. Pois bem. Para melhor analisar as cobranças perpetradas pela Ré, 

entendo pertinente a elaboração de uma tabela com os valores até então 

cobrados. Senão vejamos uma tabela, baseada na média de consumo 

apresentada pela unidade consumidora, à Mov. 27557663: Mês de 

referência Consumo Valor cobrado Junho/2019 293 kw/h R$ 286,51 

Julho/2019 316 kw/h R$ 289,84 Agosto/2019 286 kw/h R$ 281,56 

Setembro/2019 456 kw/h R$ 457,94 Outubro/2019 470 kw/h R$ 464,04 

Novembro/2019 447 kw/h R$ 447,66 Dezembro/2019 456 kw/h R$ 454,82 

Da análise dessas faturas, e nas demais informadas nos autos, entendo 

que não houve cobrança abusiva ou excessiva, que pudesse justificar 

eventual irregularidade de cobrança ou repetição do indébito, sequer 

subsidiar supostos danos morais. Há, no entanto, mero aumento gradual 

de consumo, o qual, inclusive, chegou a aumentar após a fatura 

questionada. Para a responsabilização civil propriamente dita, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo de causalidade dentre eles. Neste caso específico, não vislumbro 

qualquer ilicitude perpetrada pela Ré, que pudesse atingir à intimidade do 

Autor, mas, tão somente, exercício regular do direito de cobrança, nos 

termos do artigo 188, I do C.C. É exatamente nesse sentido que tem 

decidido a jurisprudência pátria: Consumidor – Fornecimento de energia 

elétrica – Alegação de cobrança excessiva – Pretensão de inversão do 

ônus da prova – Não reconhecimento, diante da falta de verossimilhança 

nas alegações – Valor anteriormente cobrado que se mostra incompatível 

com a realidade – Recurso da autora improvido – Sentença de 

improcedência mantida. (CONCEIÇÃO, Fernando Augusto Andrade. 

Recurso inominado n. 1016480-93.2018.8.26.0361. J. em 27 Mar. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Jul. 2019.) Recurso Inominado – 

Prestação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de 

revisão das contas de consumo – Alegação de contas superiores à média 

de consumo mensal – Não comprovação – Autora deixou de provar fato 

constitutivo do direito alegado- NEGADO PROVIMENTO. (ANDERSON, Jane 

Rute Nalini. Recurso inominado n. 0004325-29.2016.8.26.0108. J. em 31 

Jan. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 30 Jul. 2019.) 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pelo Autor, e demonstram, tão somente a regularidade do procedimento e 

dos valores cobrados, em pleno exercício regular do direito de cobrança, 

razão pela qual OPINO pela improcedência dos pedidos quanto à 

indenização pelo dano moral, bem como pela repetição do indébito. Sob 

esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da 

versão fática e probatória trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por 

reconhecer o direito do Autor à prioridade de tramitação processual, nos 

termos do artigo 71 da Lei 10.741/03 c/c artigo 1.048 do CPC/15. 2. OPINO 

por afastar a preliminar de incompetência do juizado especial cível, para o 

deslinde processual, haja vista a desnecessidade de perícia para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 3. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por reconhecer a inversão do ônus 

da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. No 

entanto, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, quanto à indenização por danos 

morais e repetição do indébito. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016930-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMANTHA GOLDBERG AUGUSTO OAB - SP311041 (ADVOGADO(A))

DIANA MUHR OAB - SP307076 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016930-32.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JANETE SOARES DA SILVA Polo Passivo: AZUL LINHAS AÉREAS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, proposta pela Autora em desfavor da Ré, visando ao recebimento 

de indenização por danos morais. Antes da audiência de conciliação, as 

partes, voluntariamente, resolveram encerrar o litigio de maneira amigável, 

com a juntada de minuta de acordo à Mov.27480537. Consigna-se que a 

petição de acordo foi juntada pelo advogado da Ré, o qual detêm plenos 

poderes para transigir (Mov. 27480896), e que está devidamente assinado 

pela Autora. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, estão 

devidamente representadas, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes às Mov. 27480537, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009315-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA MARCELA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009315-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABRICIA MARCELA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 
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Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, tendo deixado o valor do dano 

moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 

especiais, à ocasião da distribuição da demanda. Sendo certo que o dano 

moral deve ser quantificado pela parte autora na inicial e, ainda, tendo em 

vista o teto permitido em juizados especiais, OPINO por corrigir de ofício e 

fixar o valor da causa em R$ 39.920,00. DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO A parte autora, após a apresentação da defesa, pleiteou a 

desistência da ação (Petição de ID nº 26002320), pleito que, diante da 

documentação carreada com a defesa pela parte ré, OPINO por indeferir. 

INÉPCIA DA INICIAL - COMPROVANTE DE ENDEREÇO Tem-se que a Ré se 

manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual 

alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que 

Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem 

como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte 

autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. A ré, ainda, manifestou-se acerca do comprovante de 

endereço apresentado pela parte autora. Contudo, vê-se que Ré não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse. Assim, OPINO 

por considerar os documentos juntados pela parte autora e, por 

conseguinte, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. 

LITISPENDÊNCIA/PREVENÇÃO A ré sustenta que a autora ingressou com 

ação idêntica a esta pugnando pela reunião das ações para julgamento 

simultâneo. Entretanto, a ré não mencionou em sua defesa o número do 

respectivo processo, tampouco indica em qual juizado o mesmo teria sido 

distribuído. Ademais, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, de fato, 

a autora ingressou com uma ação contra a ré perante o 4º Juizado 

Especial  Cível de Cuiabá, que tramitou sob o nº 

1005748-49.2019.8.11.0001, o qual foi extinto sem resolução do mérito, 

conforme sentença de ID nº 23890297 daqueles autos, não sendo 

possível, pois, a reunião das ações para julgamento simultâneo. Assim, 

OPINO por afastar a preliminar de litispendência/prevenção arguida pela ré 

à defesa. PRESCRIÇÃO Observa-se que a Ré suscitou a existência de 

suposta prescrição dos direitos da parte Autora, por terem se passado 

mais de três anos da negativação. No entanto, entendo que a negativação 

aqui discutida é atual, e permanecia em 23/082019, quando da expedição 

do extrato de negativação juntado com a inicial, razão pela qual OPINO por 

afastar a aludida prejudicial de mérito arguida pela ré. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No MÉRITO, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC, pois o vínculo jurídico é 

demonstrado por prova predominantemente documental. Além disso, a 

parte autora, quando indagada (Audiência de ID nº 25832389) sobre a 

produção de provas ou designação de audiência de instrução e 

julgamento, requereu o julgamento antecipado da lide. A ré pugnou pela 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual entendo 

desnecessária, haja vista que a prova documental constante dos autos é 

suficiente para dirimir a controvérsia. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em apertada síntese, afirma a parte 

autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente, NEGANDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E DA RELAÇÃO 

JURÍDICA com a empresa requerida. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando, além da declaração de inexistência do débito, 

indenização moral. A requerida, por seu turno, informou que adotou todas 

as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a parte reclamante utilizou os serviços prestados pela 

empresa ré e deixou de efetuar o pagamento de faturas, o que ocasionou 

a a negativação aqui discutida, sendo que a ré apresentou, além do 

histórico de consumo, um pedido de ressarcimento de danos materiais 

feito pela autora junto à demandada, devidamente assinado (Doc de ID nº 

25999632). Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva se 

constitui em fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

empresa reclamada juntou aos autos (ID 25999627) histórico de consumo 

da Unidade Consumidora da parte autora, além de um pedido de 

ressarcimento feito pela autora junto a ré no ano de 2014, comprovando a 

existência da relação jurídica, conforme acima mencionado. A parte 

autora, intimada, não apresentou impugnação, somente pugnou pela 

desistência da ação, a qual foi indeferida em linhas anteriores. Tenho que 

está comprovada, portanto, a existência da relação jurídica e do débito 

negativado. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, 

a parte autora nega a existência do débito e da relação jurídica, os quais, 

entretanto, foram comprovados, não tendo a parte autora apresentado 

qualquer comprovante de pagamento da dívida. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e em dano moral indenizável. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em 

relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu 

acolhimento parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para 

fins de valor do pedido contraposto, deve-se levar em conta o valor aqui 

discutido, qual seja, R$ 263,26. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Pelos fatos 

acima evidenciados, é evidente que a parte demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pela demandada são provas irrefutáveis desta 

situação. Não é crível que a autora sustente a inexistência de relação 

jurídica quando a própria assinou documento que comprova o contrário. O 

Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta 

caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, 

ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja 

arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela 

condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO POR: 1. CORRIGIR, de ofício, e 

fixar o valor da causa em R$ 39.920,00. 2. INDEFERIR o pedido de 

desistência da ação feito pela parte autora. 3. REJEITAR as preliminares 

de inépcia da inicial e litispendência suscitadas pela ré à defesa. 4. 

AFASTAR a prejudicial de mérito da prescrição arguida pela ré à 

contestação. 5. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 6. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto para declarar exigivel o débito inserido no SPC no valor de R$ 

263,26, devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento desta ação 

(25/09/2019). 7. Por fim, OPINO pela CONDENAÇÃO da parte autora ao 

pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da 

causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MMª. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 522 de 908



pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012924-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FANTI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012924-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CESAR FANTI OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de 

recurso. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos 

autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 26749555), requereu o 

julgamento antecipado da lide. A ré se reportou à contestação, na qual fez 

pedido genérico de produção de provas. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Propiciada 

a conciliação às partes, ambas compareceram à audiência, mas optaram 

por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão deferida à decisão de ID nº 26183992 OPINO por 

RATIFICAR. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

de indenização por danos morais e materiais na qual a parte autora alega, 

em síntese, que é cliente da ré e que em um dado momento de 2018 as 

faturas deixaram de chegar ao seu estabelecimento e, tendo procurado a 

ré, foi surpreendido com faturas excessivas, aduzindo que sua média de 

consumo seria de R$ 35,00 a 70,00. Sustenta que procurou o PROCON no 

mês de maio de 2019, não tendo obtido qualquer proposta de acordo da 

ré, a qual teria, em 20/06/2019, interrompido o fornecimento de energia da 

UC em comento, sem qualquer aviso, alegando que a ré, nesta 

oportunidade, teria levado embora o relógio medidor de energia elétrica da 

UC do autor. Continua asseverando o autor que em outubro de 2019 

realizou acordo para pagamento das faturas que estavam em aberto, 

tendo efetuado o pagamento da entrada, no valor de R$ 1.175,00, 

restando 3 parcelas de R$ 427,00. Afirma, entretanto, que, embora tenha 

efetuado o pagamento da entrada, a ré não efetuou o religamento da 

energia na UC do autor, bem como não retirou seu nome dos cadastros de 

inadimplentes. Assim, ingressou com a presente ação, pugnando 

indenização por danos morais, bem como danos materiais, consistentes 

na devolução dos valores pagos pelas faturas compreendidas entre junho 

a outubro de 2019, uma vez que alega que em tal período, o fornecimento 

de energia em sua UC estava suspenso, além de lucros cessantes no 

valor pleiteado de R$ 2.000,00. O pedido de antecipação de tutela foi 

parcialmente deferido, determinando que a ré efetuasse a religação do 

fornecimento de energia ao autor, em razão do pagamento da entrada do 

acordo comprovado na inicial. A Ré, por sua vez, na contestação 

colacionada (ID nº 27254224), insiste em mencionar que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica mencionada pelo autor foi legítima, 

mencionando na defesa a suspensão levada a cabo em junho de 2019. 

Com relação ao fato de não ter realizado a religação da energia após o 

pagamento da entrada do acordo realizado em outubro de 2019, a ré 

informa que tal fato se deu em razão de que o padrão do autor estava em 

desacordo com a NDU 001 e que ele deveria realizar a adequação do 

mesmo. Sobre a permanência do nome do autor nos cadastros restritivos 

de crédito, a ré não se manifestou. Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. Analisando os 

autos, verifico que, embora a ré tenha informado que o padrão do autor 

estava em desacordo com as normas vigentes, em nenhum momento 

informou ao autor sobre a necessidade da referida adequação. Ademais, 

fato é que o padrão do autor já existia há muito tempo e era abastecido 

com a energia fornecida pela ré, não tendo a ré informado sequer qual 

seria a irregularidade existente. Assim, entendo que, de fato, o autor 

sofreu com a permanência indevida da suspensão de energia elétrica em 

seu estabelecimento, pois efetuou o pagamento da primeira parcela do 

acordo firmado em 15/10/2019, no valor de R$ 1.175,00 (ID nº 25206075) 

e somente teve restabelecido o fornecimento após ingressar com a 

presente ação. De igual forma, o autor comprovou que seu nome 

permaneceu negativado, mesmo após o pagamento acima mencionado (ID 

nº 25206076). Logo, os fatos alegados na defesa pela ré não são 

comprovadamente impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte Autora. Consequentemente, a suspensão indevida e a manutenção 

do apontamento dos dados da parte Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito por débitos já negociados constitui falha na prestação o serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato 

ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência ao lidar com o consumidor, 

seja por manter a suspensão no fornecimento de energia elétrica mesmo 

após a renegociação levada a cabo pelo autor, seja por manter o nome do 

autor nos cadastros restritivos de crédito. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Caberia à Ré 

provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que se revista de verossimilhança a 

alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré ao manter a 

suspensão do fornecimento de energia e o nome do autor negativado 

mesmo após a negociação realizada em 15/10/2019 e o pagamento da 

primeira parcela. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

RATIFICAR a antecipação de tutela deferida à decisão de ID nº 26183992. 

DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a 

permanência da suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC do 

autor bem como a manutenção indevida de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, 

quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência do ato 

ilícito da Ré. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

Recurso Inominado. Bancário. Inexistência de débito. Restrição cadastral 

em órgão de proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais 

devidos. Valor indenizatório em conformidade com os princípios da 
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razoabilidade e proporcionalidade - R$ 10.000,00. Sentença confirmada 

pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado 

provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. Recurso inominado n. 

1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome da parte Autora à 

suspensão de energia e negativação indevidas e o nexo causal está 

fartamente demonstrado, como acima mencionado. No que tange ao 

quantum indenizatório, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos 

e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da Ré ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. DOS DANOS MATERIAIS No que se refere 

ao pleito de danos materiais, estes são pleiteados nas duas naturezas, ou 

seja, danos emergentes e lucros cessantes. Primeiramente, tenho que o 

autor alega que efetuou o pagamento de faturas referentes aos meses de 

junho a outubro de 2019, mesmo estando com o fornecimento de energia 

suspenso nesse período, contudo, não há qualquer comprovante de 

pagamento das aludidas faturas. Além disso, conforme se vê pelos 

históricos de ID nº 25206073 e 27254231, não houve emissão de faturas 

nos meses alegados pelo autor. Assim, o pedido de danos emergentes 

deve ser julgado improcedente. Melhor sorte não alcança o autor no que 

tange ao pedido de lucros cessante, eis que o autor não apresentou 

qualquer documento, sequer qualquer parâmetro, para sustentar o seu 

pedido, indicando o valor de R$ 2.000,00 sem qualquer subsídio. Sendo 

certo que os danos materiais devem estar sobejamente comprovados e, 

não tendo o autor demonstrado a existência dos mesmos, deve o pleito de 

lucros cessantes, de igual forma, ser julgado improcedente. DISPOSITIVO: 

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas 

as partes: 1. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a 

relação de consumo nos autos, consoante artigo 2º e 3º do CDC, e 

RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte 

Autora. 2. OPINO por considerar indevida a manutenção da suspensão no 

fornecimento de energia elétrica na UC do autor, assim como a 

manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito após o 

pagamento da primeira parcela do acordo, realizado em 15/10/2019. 3. No 

que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade 

in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável 

que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (15/10/2019) e a correção monetária, a partir 

desta data. 4. OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de 

indenização por danos materiais. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015256-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JISSELI ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO Opino POR rejeitar a preliminar de incompetência deste juízo em 

razão da suposta necessidade de perícia, visto que as provas produzidas 

nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento do Poder Judiciário, através do convencimento motivado 

preconizado no artigo 371 do CPC/15. Além disso, a parte autora não 

impugnou a impressão digital constante nos contratos juntados pela ré, 

pelo que a prova pericial se mostra desnecessária. DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 

Aliado a isso, verifico que a parte autora, quando indagada sobre a 

produção de novas provas ou necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, reportou-se à impugnação, na qual foi omissa 

com relação à produção probatória e a parte ré pleiteou a designação de 

audiência de instrução e julgamento, a qual entendo desnecessária pois 

as provas dos autos são suficientes para o deslinde da causa e o 

convencimento motivado. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova em favor da parte Autora, consoante preconizado no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

na qual a parte Autora suscita supostas negativações indevidas a pedido 

da Ré, nos valores de R$ 223,93 e R$ 678,37, que seriam desconhecidas 

pela mesma. Para que a Ré seja condenada, segundo a logística da 

responsabilidade civil, é imprescindível a coexistência de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Pois bem. Não 

obstante a inversão do ônus da prova, a parte Autora traz como 

comprovante de negativação um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade das cobranças, oriundas de dois 

contratos firmados entre autora e ré. Importante mencionar que a parte ré 

juntou os contratos (IDs nº 27487624 e 27487625) assinados por duas 

testemunhas, nos quais consta a impressão digital da autora, 

demonstrando o documento que a legitima na cobrança em exercício 

regular de direito, nos termos do artigo 188, I do C.C. Em que pese a parte 

autora impugnar os contratos sob o argumento de que não possuem 

numeração, tal fato não corresponde com a verdade, eis que na parte de 

baixo de ambos os contratos consta a sua numeração e código de barras. 

Neste particular, entendo que restaram cabalmente comprovadas as 

dívidas objetos do litígio, prevalecendo a tese defensiva. Nesse sentido, a 

inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, mas, da análise do feito, tem-se que a negativação dos 
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dados representa um exercício regular de direito por parte da Ré, não 

configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C. 

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes, sendo a negativação devida, principalmente quando a parte Autora 

não demonstrou o pagamento do valor negativado. Consequentemente, 

pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela parte 

Autora, razão pela qual OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à 

declaração de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade da cobrança, 

baixa da negativação e indenização por danos morais. DISPOSITIVO Isso 

posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos 

da fundamentação supra: 1. OPINO por REJEITAR a preliminar de 

incompetência suscitada pela ré à contestação. 2. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova preconizada no artigo 6º, 

VIII, em favor da parte autora. 3. OPINO, contudo, pela IMPROCEDENCIA 

dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de 

relação jurídica, inexigibilidade da cobrança, baixa da negativação e 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para análise e homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016283-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO CARLOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 488,58 e 

indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00. Pelo artigo 292, VI 

do CPC, o valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, 

deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a parte autora atribuiu à 

causa o valor de R$ 39.920,00. Assim, diante do que determina o artigo 

292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para 

fixá-lo em R$ 30.488,58. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Ressalta-se que a parte ré pleiteou a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual entendo 

desnecessária, pois as provas dos autos são suficientes para o deslinde 

da causa e o convencimento motivado. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte 

Autora suscita suposta negativação indevida a pedido da parte Ré, no 

valor de R$ 488,58, que seria desconhecida pela mesma. Para que o Réu 

seja condenado, segundo a logística da responsabilidade civil, é 

imprescindível a coexistência de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Pois bem. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, a parte Autora traz como comprovante de negativação um 

extrato no qual consta a negativação objeto deste processo. A parte Ré, 

por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança, oriunda de um contrato de empréstimo feito pelo 

autor no Terminal de Auto Atendimento do réu, mediante utilização de 

cartão e senha pessoal. Junta o demonstrativo da operação e do 

respectivo débito. A parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

apresentou impugnação. Neste particular, entendo que restou cabalmente 

comprovada a dívida objeto do litígio, prevalecendo a tese defensiva. 

Nesse sentido, a inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso, mas, da análise do feito, tem-se 

que a negativação dos dados representa um exercício regular de direito 

por parte da Ré, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, sendo a negativação devida, 

principalmente quando a parte Autora não demonstrou o pagamento do 

valor negativado. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que 

a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pela parte Autora, razão pela qual OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à declaração de inexistência de relação 

jurídica, inexigibilidade da cobrança, baixa da negativação e indenização 

por danos morais. DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos pela 

ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 30.488,58. 

2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova 

preconizada no artigo 6º, VIII, em favor da parte autora. 3. OPINO, 

contudo, pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência de débito, baixa da negativação e indenização 

por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado, para análise e homologação de acordo com o artigo 

40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus 

patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 

8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015144-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise 

dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência ID nº 27521752), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Anota-se 

que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que Autor e 

Ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos 

no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte Autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na qual o autor 

alega, em síntese, que adquiriu da ré bilhete para embarcar no Voo que 

sairia de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE, 6h10min do dia 14/09/2019, com 

chegada programada para as 12h15min do mesmo dia. Sustenta que, ao 

chegar no aeroporto para viajar, foi informado que o voo aimca referido foi 

cancelado e que o autor havia sido reacomodado num outro voo, porém 

com saída às 5h40min do mesmo dia, ou seja, ao chegar no aeroporto 

para viajar, o Requerente já havia perdido o outro voo. Alega, então, que 

foi reacomodado somente para as 11h45min, num voo que iria para 

Guarulhos/SP, voo este que atrasou por 1 hora e 45 minutos e o 

Requerente e sua esposa embarcaram somente às 13h30min, chegando 

em Guarulhos às 16h30min, de onde embarcaram para fortaleza às 

21h45min, chegando ao destino final às 23h30min, ou seja, quase 12 

horas depois do horário contratado. Requer, assim, indenização pelos 

danos morais que alega ter sofrido. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré apresentou defesa tempestiva (Doc. ID nº 27791414), argumentando 

que voo teria sofrido alteração em razão de modificação da malha aérea, 

bem como que informou ao autor acerca da primeira reacomodação por 

e-mail, antecipadamente e, ainda, que prestou toda assistência material ao 

autor, pleiteando pela improcedência dos pedidos autorais. Pois bem. Para 

que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença 

de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. No 

caso em tela, analisando os argumentos e documentos apresentados 

pelas partes, entendo que a Ré agiu de maneira contrária à dinâmica do 

Código de Defesa do Consumidor, merecendo a reprimenda legal. Ora, 

quando o consumidor adquire passagens aéreas, tem a expectativa de 

serem prestados serviços de qualidade, seja nas informações 

repassadas pelas empresas, seja no transporte propriamente dito, e, 

principalmente, quanto ao trajeto e horário contratados. Cumpre observar 

que a alegada modificação da malha aérea não retira da empresa ré a 

responsabilidade de prestar um serviço de qualidade aos seus clientes. 

Ademais, em que pese a ré ter alegado que enviou e-mail ao autor com 

antecedência informando acerca da primeira reacomodação, não há 

qualquer comprovação de tais alegações nos autos. Além disso, deveria a 

ré ter prestado assistência nos moldes das normas vigentes ao autor, o 

que não foi feito. Apesar de a ré afirmar que prestou total assistência ao 

autor, não há nos autos qualquer comprovação de tal alegação, eis que a 

ré somente juntou telas sistêmicas com a sua defesa, sobre as quais a 

jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que “são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direto do autor, caberia à ré comprová-lo, o que não foi feito 

nos autos. Assim, pela logística do direito do consumidor, e por tudo mais 

que consta nos autos, entendo que a Ré, ao fornecer seus serviços ao 

consumidor, se compromete pela qualidade dentro dessa cadeia da 

relação de consumo. Em agindo da forma como agiu, a Ré cometeu ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois violou toda a dinâmica da 

relação de consumo, bem como os principais direitos do consumidor, em 

especial a prestação de um serviço adequado, informações adequadas e 

claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva reparação de dano moral, 

preconizados no artigo 6º, III e VI. Logo, OPINO por reconhecer o ato ilícito, 

consoante acima explanado, praticado pela Ré, em desfavor do Autor. E, 

analisando o pleito pela reparação de danos morais, vislumbro que a 

angústia e o desgaste causados no Autor, a falta de qualidade dos 

serviços prestados pela Ré, extrapola a esfera do mero dissabor, e 

certamente são considerados danos morais in re ipsa. Ora, quando se 

contrata os serviços de transporte aéreo, gera-se a expectativa de 

cumprimento do horário e trajeto contratados. Se, ao contrário, os 

serviços não são prestados com a qualidade esperada, isso quebra a 

expectativa, e passa no consumidor a sensação de insegurança. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jur isprudência pátr ia : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Oferta do serviço sem 

previsão de escala – Atraso de mais de duas horas na partida, seguida de 

conexão com alteração de local de pouso e proposta de embarque do 

consumidor em voo noturno para seu destino final, quando o horário 

previsto de chegada seria às 7h45 – Alegação de problemas 

meteorológicos não comprovada – Responsabilidade pelo defeito do 

serviço – Inteligência do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor – 

Danos materiais – Ressarcimento do valor despendido com nova 

passagem aérea comprada pelo consumidor para viabilizar chegada em 

seu destino final em horário condizente com seu compromisso social – 

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor – Dano moral evidenciado pelos desgastes, angústia e 

dissabores experimentados pelo consumidor, que suplantam o mero 

aborrecimento cotidiano – Indenização devida – Montante fixado em 

primeiro grau a título de indenização por danos morais incondizente com a 

condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do 

dano – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso a que 

se dá parcial provimento." (FONTES, Mauricio Ferreira. Recurso inominado 

n. 1002507-06.2017.8.26.0297. J. em 17 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Fev. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado com desídia 

com que a Ré lidou com os fatos. No que tange ao quantum indenizatório, 

nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano 

moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar, para a 

vítima, uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para as vítimas e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

DISPOSITIVO Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos 
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argumentos e provas colacionados por ambas partes, sem preliminares a 

serem enfrentadas: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. 2. OPINO por reconhecer os requisitos 

da responsabilidade civil, e por condenar a Ré a indenizar o Autor por 

danos morais, no valor que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos 

de juros de mora de 1% desde a citação (10/12/2019). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009653-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATIELE APARECIDA EVANGELISTA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A Ré 

suscita preliminar de inépcia da inicial em razão do comprovante de 

residência juntado pela autora. Contudo, a ré juntou qualquer documento 

que o viesse a desconstituir, tampouco apresentou justificativa forte o 

suficiente para que o mesmo não fosse aceito, motivo pelo qual OPINO por 

aceitar o comprovante e endereço carreado aos autos pela parte autora e, 

por conseguinte, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguidas pela 

ré à defesa. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR A Ré 

suscita, ainda, preliminar de falta de interesse de agir, por entender que 

não há demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa 

claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a parte Autora suplica a intervenção judicial para não 

continuar sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por 

parte do Réu. E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte 

Autora a esgotar todos os meios administrativos antes de ingressar com a 

contenda, sob pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao 

poder judiciário, preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por 

REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, 

verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 25892568), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 76,80, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou 

êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe 

apenas um relatório de chamadas extraído de seu sistema, além de telas 

sistêmicas, documentos sobre os quais a jurisprudência já reconheceu 

que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis 

para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Consequentemente, entendo que a Ré não observou o 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência de débito e da 

relação jurídica entre as partes. Assim, a Ré não demonstrou fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, 

ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da 

negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na 

inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 76,80, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua o nome 

da autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor acima apontado, caso a ré não o faça. No que concerne aos 

danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da 

boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a sentimentos 

como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à 

negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua 

falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória 

de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor 

do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in 

re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 
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princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação e, atendo-se aos limites do pedido da parte 

autora, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, 1. OPINO 

por REJEITAR as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da 

inicial arguidas pela ré. 2. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela 

procedência dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 76,80, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por determinar que a ré exclua o 

nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO fixar em R$ 2.000,00. 5. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima apontado, mediante SERASA JUD, caso a ré não 

o faça. 6. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (31/07/2018) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014469-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014469-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSILENE BOTELHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A ré 

suscita preliminar de inépcia alegando que a parte afirmou que entrou em 

contato para tentar resolver o litígio, contudo não comprovou tal alegação 

sequer por meio de número de protocolo. Entretanto, a ausência de provas 

com relação aos fatos alegados enseja a improcedência dos pedidos e 

não a extinção precoce do processo. Ademais, vê-se que a ré também se 

manifestou acerca do extrato de negativação juntado pela autora, que não 

teria sido emitido pelo CDL local, em papeleta de cor amarela. Entretanto, a 

parte ré não apresentou qualquer documento que viesse a desconstituí-lo, 

além do que a negativação do nome da parte autora é fato incontroverso 

nos autos. Assim sendo, OPINO por aceitar os documentos juntados pela 

parte autora para todos os fins processuais, REJEITANDO as preliminares 

de inépcia da inicial arguidas pela ré na contestação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a 

isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 27273032), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização moral, 

afirmando desconhecer a origem do débito negativado e afirmando a 

inexistência de contrato entre as partes. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação e a utilização dos serviços. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual, conforme já deferido à 

decisão de ID nº 26139314. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas se 

caracterizam como fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

empresa reclamada juntou aos autos Proposta de Adesão com assinatura 

da parte autora, além de seus documentos pessoais e faturas inadimplidas 

que demonstram a utilização, pela parte autora, dos serviços prestados 

pela ré. Comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito 

negativado, não tendo a autora comprovado o pagamento. Salienta-se que 

a autora, apesar de devidamente intimado (Audiência de ID nº 27273032), 

não apresentou impugnação. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente que a dívida procedeu da utilização, pelo autor, dos serviços 

da parte reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência de débito 

e a sua origem, os quais, entretanto, foram comprovados pela ré. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e existência de dano moral indenizável. DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

A Reclamada pretende o reconhecimento da exigibilidade dos débitos 

negativados, em face de inadimplência da parte Reclamante. Assim sendo, 

estando comprovada a relação jurídica entre as partes e, não tendo a 

reclamante logrado êxito em desconstituir os fatos e documentos 

apresentados com a defesa, merece guarida o pedido contraposto 
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apresentado pela Reclamada, reconhecendo-se como devida a 

importância discutida nesta lide, objeto da negativação, qual seja, R$ 

175,05. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora afirma em sua petição 

inicial que desconhece o débito negativado, requerendo a declaração de 

sua inexistência, pois afirma desconhecer a origem da dívida, além de 

mencionar a inexistência de contrato entre as partes. Contudo, a origem 

da dívida e a existência do débito foram comprovados. É evidente que a 

parte demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DA 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA Tendo em vista a fundamentação 

supra, OPINO por REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 

26139314. DISPOSITIVO Posto isso, 1. Opino por REJEITAR as preliminares 

de inépcia da inicial arguidas pela ré à contestação. 2. OPINO por 

REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 26139314. 3. Opino 

também pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 4. Opino, ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para declarar exigivel o débito inserido no SPC no valor de R$ 

175,05, devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento desta ação 

(29/10/2019). 5. OPINO, por fim, pela CONDENAÇÃO da parte reclamante 

ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MMª. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015535-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015535-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE DE LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

nº 27581237) e a quitação será realizada mediante crédito nas faturas 

vindouras da parte autora, conforme informado na minuta do acordo. 

Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008545-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMONE FONSECA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008545-95.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: CIMONE FONSECA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, observa-se que as partes transigiram (ID nº 25297841) e a 

quitação será realizada mediante pagamento de boletos, conforme 

informado na minuta do acordo. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo 

supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015775-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015775-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDEMIR SABINO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID nº 27610093) e a quitação será realizada mediante 

depósito em conta, conforme informado na minuta do acordo. Portanto, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 
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487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018366-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLYNA APARECIDA SCARANTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018366-26.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: 

CAROLYNA APARECIDA SCARANTTI Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram (ID nº 27587954) e a 

quitação será realizada diretamente à credora, conforme informado na 

minuta do acordo. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, 

consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015388-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETE PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015388-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KETE PEREIRA CARVALHO REQUERIDO: LOJAS RENNER 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V e VI, 

do Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pugna pela declaração de inexistência de débito no valor de 

R$ 195,20 e pelo recebimento de indenização por danos morais, no valor 

correspondente a 40 salários mínimos, no entretanto atribuiu à causa o 

valor de R$ 10.195,20. Tendo em vista o valor do teto permitido em 

juizados especiais, OPINO por corrigir de ofício o valor da causa para 

fixa-lo em R$ 39.920,00. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Tem-se que a Ré aduziu em sua defesa ser parte ilegítima para figurar no 

pólo passivo da presente ação, uma vez que o contrato firmado com a 

parte autora é de cartão de crédito e a ré seria somente interveniente do 

contrato. A razão não lhe assiste, uma vez que o contrato juntado com a 

defesa foi firmado entre autora e ré, além do que a inserção do nome da 

autora nos cadastros restritivos de crédito foi levada a cabo pela 

requerida. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No MÉRITO, 

verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC, pois o vínculo jurídico é demonstrado por 

prova predominantemente documental. Além disso, verifico que as partes 

quando indagadas (Audiência de ID nº 27561467) sobre a produção de 

provas ou designação de audiência de instrução e julgamento, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória c.c. indenização por danos morais que a parte autora 

moveu contra a ré alegando que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente, NEGANDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DA RELAÇÃO JURÍDICA com a empresa requerida. Diante disso, ingressa 

com a presente demanda visando, além da declaração de inexistência do 

débito, indenização moral. A requerida, por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a parte reclamante assinou proposta para emissão de cartão 

de crédito, o qual foi utilizado e gerou faturas que foram inadimplidas, o 

que ocasionou a negativação aqui discutida, sendo que a ré apresentou a 

proposta assinada pela autora (Doc de ID nº 27769944). Em razão de se 

tratar de relação de consumo, está patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva se constitui em fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente 

ação tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida 

– a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Como dito acima, a empresa reclamada juntou aos autos a 

proposta de cartão de crédito assinada pela autora, comprovando a 

existência da relação jurídica, conforme acima mencionado. A parte 

autora, em sua impugnação, aduz que a ré não juntou aos autos qualquer 

documento capaz de comprovar a existência da relação jurídica e do 

débito, contudo, não impugnou a proposta que foi por si assinada e 

carreada à defesa. Tenho que está comprovada, portanto, a existência da 

relação jurídica e, não tendo a parte autora comprovado o pagamento da 

respectiva fatura, resta comprovada a origem do débito negativado. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora 

nega a existência do débito e da relação jurídica, os quais, entretanto, 

foram comprovados, não tendo a parte autora apresentado qualquer 

comprovante de pagamento da dívida. Desta forma, restando comprovada 

a existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em declaração de inexistência de débito e em dano moral indenizável. 

DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Pelos fatos acima evidenciados, é evidente que 

a parte demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. Não é crível que a 
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autora sustente a inexistência de relação jurídica quando a própria 

assinou documento que comprova o contrário. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, OPINO POR: 1. CORRIGIR, de ofício, e fixar o 

valor da causa em R$ 39.920,00. 2. REJEITAR a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré à defesa. 3. JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 4. Por fim, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das 

custas do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010714-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE NATALHA DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1010714-55.2019.8.11.0001 

Exequente: E.C. DA SILVA- ENSINO SUPERIOR – ME Executada: TATIANE 

NATALHA DA SILVA MARQUES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o recebimento da 

quantia de R$ 2.328,99 (dois mil e trezentos e vinte e oito reais e noventa 

e nove centavos), proposta pela Exequente em desfavor da Executada. 

Antes mesmo da citação da Executada, as partes apresentaram termo de 

acordo aos autos, à Mov. 27082726, informando a celebração de acordo 

entre as partes, oportunidade em que se pleiteia pela extinção do feito. 

Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem 

evitar demandas judiciais, mediante concessões mútuas, adequando-se 

ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, 

dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, 

cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos 

formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes, e que nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes na minuta apresentada à Mov. 27082726, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012676-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DO NASCIMENTO VINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1012676-16.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANA CAROLINA DO NASCIMENTO VINHAL Polo Passivo: BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Inclusão 

Indevida no SPC e SERASA c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta 

pela Autora em desfavor ao Réu. Não obstante o teor da defesa (Mov. 

26583844), oportunizada a conciliação, ambas compareceram à 

solenidade (Mov. 26599804), e resolveram pôr fim ao litígio, de forma 

amigável. Na oportunidade, o Réu se comprometeu à efetuar o pagamento 

do valor de R$ 2.438,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais) à 

Autora, bem como de proceder à baixa da restrição nos órgãos de 

proteção ao crédito. Observo que o advogado, cuja conta foi indicada 

para o recebimento do valor acordado, detém poderes para transigir, 

receber e dar quitação, consoante procuração de Mov. 25150058. Da 

mesma forma, o preposto do Réu também tem poderes para transigir, 

consoante carta de preposição apresentada à audiência de conciliação. 

Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, 

nos autos. Observo, inclusive, que o valor do acordo, firmado em 

audiência de conciliação, já foi depositado na conta indicada à ocasião, de 

titularidade do advogado da Autora, conforme se extrai do comprovante 

de Mov. 27628388. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes na minuta apresentada à Mov. 26599804, para que produzam os 

seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 
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nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009394-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO COUTINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE DE SANTANA CALDAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1009394-67.2019.811.0001 Polo 

Ativo: GILBERTO COUTINHO DE SOUZA Polo Passivo: EDUARDO JOSÉ DE 

SANTANA CALDAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. No mérito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC/15. Por isso, OPINO por indeferir o pedido formulado 

pelo Réu, à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de 

instrução. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I 

do NCPC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação 

indenizatória por danos materiais e morais, proposta pelo Autor em 

desfavor do Réu, em razão de um sinistro ocorrido em 27/08/2019, 

envolvendo veículo de ambos. Segundo o Autor, trafegava pela Av. do 

CPA, entre V1 e V3, quando o V4, conduzido pelo Réu, que não mantinha 

a distância razoável de segurança em relação à V3, não conseguiu frear 

e colidiu com a sua traseira, fazendo com o que o V3, colidisse com o V2, 

que, consequentemente, atingiu V1. Por essa razão, pleiteia pelo 

reconhecimento dos danos materiais, na proporção de R$ 5.160,00 (cinco 

mil e cento e sessenta reais), bem como por indenização por danos 

morais, e honorários do seu advogado. Carreou, à inicial, a nota fiscal do 

reparo (Mov. 24288231), e o Boletim de Ocorrência firmado à ocasião 

(Mov. 24288229). Oportunizada a conciliação (Mov. 25840470), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 26032028), o Réu reconhece a existência do 

sinistro, mas não a responsabilidade pelo mesmo. Entende ter havido culpa 

concorrente de V1, para o acidente, o qual não teria sinalizado a parada. 

Por essa razão, pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais. À defesa, 

o Réu juntou, apenas, documentos pessoais e procuratório. Impugnação 

apresentada à Mov. 26073926. Pois bem. Para que o Réu seja 

responsabilizado, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise dos autos, verifico 

que a dinâmica do acidente que subsidiou a presente ação, foi 

especificada no Boletim de Ocorrência nº 99/2019 JV02, elaborado pelo 

Serviço de Atendimento Imediato do poder judiciário. No aludido boletim, 

juntado à Mov. 24288229, constou os 04 veículos envolvidos no sinistro, 

sendo que o veículo do Autor, é denominado de “V2”, e do Réu, “V4”. 

Segundo a versão do Autor, “trafegava na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça sentido centro, sinal abriu V1 parou o veículo na sua frente, 

parei logo atrás, quando V3 colidiu na traseira de V2, e já V4 que 

trafegava logo atrás na mesma avenida e colidiu na traseira de V3.” 

Segundo o Réu (V4), “Conduzia o veículo na Avenida Historiador Rubens 

de Mendonça, sentido centro, quando os veículos da frente pararam, sem 

dar sinal de entrada na FIEMT, ou parada na avenida, e acabei batendo em 

V3.” Neste caso específico, entendo que o ato ilícito específico do Réu, 

condutor do V4, bem como o nexo causal para a ocorrência do sinistro, 

não restou comprovado. Isso porque, ao examinarmos o boletim de 

ocorrência, tem-se que a culpa pelo sinistro recai sobre o condutor de V3, 

que, ao trafegar na avenida, colidiu na traseira de V2, dando início ao 

engavetamento. Como ambos estavam parados na avenida, sem 

sinalização de sinistro, V4 acabou por colidir na traseira do V3, causando 

o efeito cascata. Ora, segundo a dinâmica do sinistro, informada pelo 

próprio Autor (V2), quando V4 abalroou V3, parte do sinistro já havia 

ocorrido entre V3 e V2. Logo, entendo que o Réu, neste caso, foi tão 

vítima do engarrafamento, quanto o próprio Autor. Dessa feita, entendo 

que o Réu apresentou prova desconstitutiva, modificativa e extintiva do 

direito do Autor, nos termos do artigo 373, II do CPC/15. Logo, ausente a 

culpa do demandado pelo sinistro, não é devida a indenização pelos danos 

materiais causados. Nesse sentido: Acidente de trânsito. 

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de 

transporte urbano. Engavetamento. Sucessivas colisões. Culpa exclusiva 

de terceiro, responsável pelo primeiro choque traseiro, retirando o ônibus 

da ré da inércia, inexistindo conduta a si imputável. Precedentes do E. 

TJSP. Ilegitimidade passiva reconhecida. Recurso provido". (SOUZA, 

Daniel Ovalle da Silva. Recurso inominado n. 1000289-43.2018.8.26.0016. 

J. em 10 Dez. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Jan. 2020.) 

RECURSO. Publicação ocorrida em dia no qual não houve expediente 

forense. Início do prazo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

Preparo recolhido em nome do advogado da recorrente. Mera 

irregularidade. Recurso tempestivo e devidamente preparado. CONEXÃO. 

Feito já julgado em 1ª. Instância. Conexão inexistente. ACIDENTE DE 

VEÍCULO. Engavetamento. Ausência de prova de culpa da recorrente. 

Responsabilidade exclusiva de terceiro. Recurso provido para afastar o 

dever de indenizar e julgar improcedente a demanda. (TOLEDO, Paulo 

Guilherme Amaral. Recurso inominado n. 0012470-27.2009.8.26.0009. J. 

em 03 Dez. 2014. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Jan. 2020.) 

Nesse toar, não restou demonstrada a responsabilidade do Réu na 

dinâmica do acidente, sequer o ato ilícito propriamente dito, por ele 

perpetrado, ou mesmo eventual nexo causal, razão pela qual OPINO pela 

improcedência dos pedidos iniciais quanto à indenização por danos morais 

e materiais. DOS HONORÁRIOS Por fim, observo que o Autor pleiteou que 

o Réu fosse condenado ao pagamento dos honorários que teve de arcar, 

para o ajuizamento da presente demanda, no montante de R$ 3.048,00 

(três mil e quarenta e oito reais). OPINO por indeferir o aludido pedido, haja 

vista que o acesso aos juizados especiais, em primeira instância, não 

prescinde de advogado, consoante artigo 9º da Lei n. 9099/95. Ademais, a 

contratação do aludido profissional, é uma relação jurídica na qual o Réu 

não tem qualquer gerência. Ante o exposto e fundamentado, sem 

preliminares a serem enfrentadas, após analisar as versões fáticas e 

probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. NO MÉRITO, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, quanto à reparação por danos 

morais e materiais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 2. OPINO por 

indeferir o pedido autoral no que diz respeito à condenação da Ré ao 

pagamento de honorários. Sem custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da lei n. 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza 

de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016512-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA SIMONE COUTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 
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processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016146-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO ARRUDA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016447-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMARA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007405-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007405- 26.2019.8.11.0001 Autor: GRAÇA 

MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES Ré: : LOJAS RIACHUELO SA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito cumulada com Danos Morais com pedido de liminar. Na audiência 

de conciliação id. 25377953, as partes firmaram acordo, pretendendo por 

fim a presente demanda. Ressalto que a parte autora se fez presente no 

momento da transação e que a ré foi representada, conforme documento 

de id. 25370380, inconteste os poderes para transigir em juízo. Pois bem. 

Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, e 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes em 

audiência, conforme id. 25377953, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005755-41.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON JOSE DE MENDONCA (EXECUTADO)

ROSENY TEREZINHA PIRES DE MENDONÇA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005755-41.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

Condomínio Residencial Ilha dos Açores REQUERIDOS: Airton José de 

Mendonça e Roseny Terezinha Pires de Mendonça PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Contribuições 

Condominiais. A parte exequente noticiou no id. 25794645 a realização de 

acordo entre as partes, razão pela qual pugnou pela homologação do 

mesmo e ainda a suspensão ou arquivamento provisório dos autos em 

razão do pacto noticiado. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o 

que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, as partes 

são capazes, estando a parte exequente devidamente representadas por 

seus advogados id. 23199293, considerando que o interesse na 

celeridade processual é da exequente e que a mesma quem noticiou o 

acordo, não se vislumbra óbice a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes, conforme id. 25794645, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Quanto a suspensão ou arquivamento provisório 

requerido pela exequente, indefiro, tendo em vista que o termo trata-se de 

título executivo, e que eventual descumprimento deve ser informado a este 

juízo. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006167-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MARQUEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006167 -69.2019.811.0001 Polo 

Ativo: FABIO HENRIQUE MARQUEZ Polo Passivo: SOCIEDADE 

BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas (Id. nº 

25065645), reportaram-se à contestação e impugnação. Da análise dos 

autos, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)” (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

FABIO HENRIQUE MARQUEZ ajuizou ação de cobrança em desfavor da 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA. Em 

síntese, alegou que firmou contrato de prestação de para readequação no 

projeto de incêndio, estudo preliminar, relatório técnico elétrico e projeto de 

esgoto sanitário em outubro de 2018. Anexou aos autos no id. 23373358, 

no qual constam como partes a SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA 

CASA DE MISERICORDIA e ainda a empresa ENGESEST – AMBIENTAL E 

DE SEGURANÇA DO TRABALHO, no valor final de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais). Afirma que foi emitida Nota Fiscal pela prestação do serviço que 

alega ter sido contratado e prestado. Anexou aos autos no id. 23373360, 

nota fiscal, na qual consta o autor como emitente e ré como tomadora de 

serviços, no valor de 40.000,00 (quarenta mil reais). Narra ter recebido a 

metade do valor da alegada prestação de serviços, e ao final, postulou a 

condenação da parte ré ao pagamento do valor questionado nos autos. 

Devidamente citada, a parte ré compareceu à audiência de conciliação (id. 

25065645), e apresentou contestação no id. 25367299. É a síntese do 

necessário. Nota-se que no presente caso analisando o id. 23373358 é 

possível constatar que o contratado do qual o autor pretende o 

reconhecimento da dívida, não consta a assinatura da suposta contratante 

e nem mesmo das partes. Ademais, em que pese o autor supostamente ter 

figurado na suposta contratação, se o fez, foi como representante da 

contratada, o que não o legitima para a presente demanda. Ressalto que 

não consta nos autos os atos constitutivos daquela contratada, para a 

verificação da representação daquela contratada. Com efeito, em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora, pois a pretensão não se mostra 

amparada documentalmente. Destaco que, o documento de id. 23373359, 

demonstra que supostamente o autor teria realizado um estudo preliminar 

para a elaboração de projetos e execução de serviços para a 

regularização das dependências da ré, contudo, no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais). Porém, não consta nos autos prova 

documentação da execução integral do mesmo, e o valor e discrepante do 

contrato e da nota fiscal também anexados pelo autor, por fim, não há a 

comprovação do alegado recebimento de 50% (cinquenta por cento) 

supostamente recebido. Ora, por se tratar de ação de cobrança de 

prestação de serviços, a parte autora deveria comprovar nos autos a 

“causa debendi”, ônus de que não se desincumbiu o credor. Vejamos a 

jurisprudência neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. - Deve-se manter a sentença 

que julgou improcedente a ação de cobrança devido à ausência de prova 

de existência da relação jurídica, em especial por inexistir contrato 

assinado pelas partes. (TJ-MG - AC: 10702151004174001 MG, Relator: 

Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 

11/06/2019) Sobressai dos autos que a reclamante não juntou nenhum 

documento hábil a comprovar o negócio jurídico ventilado na peça autoral, 

nem mesmo sua capacidade postulatória, situação essa que inviabiliza o 

deferimento da tutela pretendida. Logo, a presente ação de cobrança deve 

ser julgada improcedente, devido à ausência de prova da existência da 

relação jurídica, em especial por inexistir contrato assinado pelas partes, 

ou meios de se verificar o valor correto, e ainda a possibilidade da 

cobrança ser formalizada pelo autor. DISPOSITIVO Isso posto, após 
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analisar as versões fáticas OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016087-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON MUNDIM DA ROSA (REQUERENTE)

ROSANIA CRISTINA BARTELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016087-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HUDSON MUNDIM DA ROSA, ROSANIA CRISTINA BARTELI REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Indenização por Dano Moral. Na audiência de conciliação id. 

27653134, as partes firmaram acordo, pretendendo por fim a presente 

demanda. Ressalto que os autores estavam presentes no momento da 

transação e que a ré foi representada, conforme documentos de id. 

27455434 e 27653134, inconteste os poderes para transigir em juízo. Pois 

bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, e 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes em 

audiência, conforme id. 27653134, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001855-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HANDERSON DE 

ARRUDA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001857-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRAMAR SOUZA 

LIMA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001897-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

MARTINHO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR MAURO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001898-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADIR MAURO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON MOLINA PORTO 
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POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001903-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINICE DE 

FÁTIMA DA CRUZ POLO PASSIVO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE 

APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORBECK TEIXEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MITER SIMON OAB - MT21400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001906-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CAROLINA 

MORBECK TEIXEIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA 

MITER SIMON POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO RIOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1001923-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMIDIO RIOS 

FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001927-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO 

RODRIGUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILEI 

CARDOSO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL MARTINIANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001928-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESIEL 

MARTINIANO BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JHONATTAN 

DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY POLO PASSIVO: BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PATRICK ALBUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001934-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONATHAN 

PATRICK ALBUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FARIA GERALDES VASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001935-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

FARIA GERALDES VASQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 536 de 908



comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001940-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

OLIVEIRA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA DE 

CAMARGO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001945-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE AVILA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001945-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO DE 

AVILA ACOSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DE 

OLIVEIRA SPINELLI POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MONTEIRO DE SOUZA ALMEIDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001976-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

MONTEIRO DE SOUZA ALMEIDA E SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013454-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMYRIS NAYARA DE MELO JULKOVSKI (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001857-83.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando faturas com código de 

barras referentes aos meses de fevereiro/2018 a janeiro/2020 com os 

respectivos comprovantes de pagamentos de forma integral e legível ou, 

histórico de pagamento, sob pena de indeferimento da antecipação 

postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004404-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANIO SILVA DOS ANJOS 01044395133 (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR NOVO ENDEREÇO , NO 

PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011272-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PAMELA DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001985-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LAZIMAR MUTRAN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001985-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAZIMAR MUTRAN DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Intime-se a 

parte Reclamante para apresentar, no prazo de 15 dias, comprovante de 

endereço atualizado e em seu nome, ou comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, bem como, comprovante de balcão do 

SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYMONDE LERRISON PIERRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA OAB - MT4356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001989-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAYMONDE 

LERRISON PIERRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADJALMA 

BOMDESPACHO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003345-10.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL EXECUTADO: INCORP 

AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Visto. O pedido 

inicial de desconsideração da personalidade jurídica para citação de sócio, 

só é possível quando o objeto da execução extrajudicial trata de relação 

de consumo e demonstrado na petição inicial os requisitos do art. 28, do 

CDC. No caso concreto, o objeto da execução não trata de relação de 

consumo. Deste modo, indefiro o pedido de ID nº 23543854, determinando 

à parte Exequente indique, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço 

atualizado da Empresa Devedora para citação. Vencido o prazo, 

conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004484-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BRITO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1004484-94.2019.8.11.0001 C E R T I D Ã O Intimo 

o promovido para no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e incidência da multa 

de 10%, (ART.523 §1º E ARTS: 77,79 E 774 DO CPC). CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: DINA CALIXTO DE LIMA 

21/01/2020 14:37:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001996-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISLAINE 

FERNANDES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022066-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017796-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MARQUES FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017796-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JANETE DOS SANTOS EXECUTADO: LUCILENE MARQUES 

FONTES Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., 

para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo 

de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do CPC. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
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arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002004-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FUNDACAO 

ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR POLO PASSIVO: 

SIMONE CARNEIRO CAMPOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002005-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002005-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIANO NOGUEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: ADAILSON DOS SANTOS SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020250-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020250-90.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: RODRIGO PINHEDO HERNANDES Visto. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, 

ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA HAACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002009-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE PEREIRA 

HAACH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NICEZIO DE ARAUJO (REU)

VALDEMIR SEBALHO EZEQUIEL (REU)

 

PROCESSO n. 1002039-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ATLANTICO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIADNE 

CHRISTINI SILVA POLO PASSIVO: VALDEMIR SEBALHO EZEQUIEL e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUDI BERNARDINO (REQUERENTE)

TEREZINHA ALVES SILVENTE (REQUERENTE)

LUDMILA AUXILIADORA SILVENTE AUDI BERNARDINO (REQUERENTE)

LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FINALIDADE: Promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer a 

audiência de conciliação Tipo: Conciliação Juizado Sala: 3ª JEC Data: 

24/09/2019 Hora: 10:40 , a se realizar no CEJUSC - Rua: Tenente Alcides 

Duarte de Souza nº 275 - Bairro Duque de Caxias I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUDI BERNARDINO (REQUERENTE)

TEREZINHA ALVES SILVENTE (REQUERENTE)

LUDMILA AUXILIADORA SILVENTE AUDI BERNARDINO (REQUERENTE)

LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA na pessoa de seu advogado, HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID: 27079547, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MAYUMI SAWAMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21169/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLUS LTDA - ME (REU)

WSM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002044-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA 

MAYUMI SAWAMURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE LUIS 

MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: PLUS LTDA - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002048-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEILA SIQUEIRA MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002051-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCILEILA 

SIQUEIRA MOYA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014787-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EUGENIO DE CARVALHO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001855-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HANDERSON DE ARRUDA AMORIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I - Emende a 

parte reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), apresentando as faturas dos meses de 

novembro e dezembro/2019 na forma analítica e comprovante de inscrição 

atualizado de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, emitido pelos 

órgãos SCPC, SPC e SERASA, na modalidade consulta de balcão, sob 

pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011867-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDINETE DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021666-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013962-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004434-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYANE NAGILA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004434-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYANE NAGILA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021852-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMARO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021852-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO AMARO DE SOUZA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A Visto. I- Tendo em vista a falta de analise pelo juízo remetido 

conforme artigo 2º da Portaria nº 14666-PRES, possível agora a 

apreciação da medida de urgência. II- Intime-se a parte Reclamante para 

apresentar, no prazo de 15 dias, comprovante de endereço atualizado e 

em seu nome, ou comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, bem como, apresente comprovante de balcão do SPC/SERASA 

e SCPC (dois órgãos diferentes de negativação de crédito), atualizados, 

sob pena de indeferimento da antecipação postulada. III- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008282-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação, Sala: 3ª JEC Data: 

31/10/2019 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 
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Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008282-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte reclamante para 

apresentar impugnação no prazo legal. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009782-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte reclamante para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, justifique sua ausência na audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005384-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELEUZA SIQUEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

19/11/2019 Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005384-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELEUZA SIQUEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte reclamante para 

apresentar impugnação no prazo legal. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018993-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BASTOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Promovente do AR negativo, da reclamada: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA, para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003807-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NEVES MANGABEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA INFORMAR SE CONCORDA COM O 

VALOR PAGO, CONFORME ID Nº 28194549, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002076-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINA 

MONTEIRO CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA 

MONTEIRO CAMARGO POLO PASSIVO: NETFLIX ENTRETENIMENTO 

BRASIL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021821-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY MARQUES CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021821-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDES DIAS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A, 

VALDECY MARQUES CARVALHO JUNIOR Visto. Tendo em vista a falta de 

analise pelo juízo remetido conforme artigo 2º da Portaria nº 14666-PRES, 

possível agora a apreciação da medida de urgência. I - Emende a parte 

reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), apresentando comprovante de endereço do ano corrente 

(água, energia ou telefonia) em seu nome, ou se em nome de terceiro, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado e 

instrumento procuratório atualizado, sob pena de seu indeferimento (art. 

330, do CPC). II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021877-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO OAB - MT24804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021877-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. Tendo em vista a falta de analise pelo juízo remetido 

conforme artigo 2º da Portaria nº 14666-PRES, possível agora a 

apreciação da medida de urgência. I - Emende a parte reclamante a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

apresentando comprovante de endereço atualizado em seu nome, ou se 

em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do 

endereço declinado, instrumento procuratório com data expressa, 

comprovante de inscrição atualizado de seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito, emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, 

SPC e SERASA), na modalidade consulta de balcão e as faturas 

discutidas, sob pena de seu indeferimento (art. 330, do CPC). II - Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001927-03.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GERALDO RODRIGUES FERREIRA REU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado a 

cobrança da fatura contestada por produto recebido de brinde e não por 

contratação com a parte Reclamante. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança de serviço 

pelo qual o Reclamante afirma não ter contratado e sim recebido como 

brinde pelo seu trabalho, obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, 

com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda a cobrança da fatura aqui questionada; e, b) não inclua o nome 

da parte Reclamante em cadastro negativador de crédito pelo valor 

correspondente ou, se já ocorrido, exclua, no prazo de 10 (dez) dias. Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Registre-se que a presente decisão tem limitação à fatura 

aqui discutida. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO RIOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001923-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EMIDIO RIOS FILHO REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

Reclamação que noticia o estelionato ocorrido em sede do banco da 

Reclamada e a celebração fraudulenta de compras no cartão de crédito e 

débito, requerendo ordem judicial que determine liminarmente a suspensão 

da compra parcelada efetuada no cartão de crédito. O fundamento 

relevante da demanda ressai das alegações do Reclamante, alicerçadas 

no registro de ocorrência policial e da prova da cobrança contestada, não 

se podendo, neste momento, exigir outro tipo de comprovação, 

notadamente quanto à inexistência da compra – prova negativa -, e, por tal 

característica, de produção impossível para a parte autora. O justificado 

receio de ineficácia do provimento final é evidente em face da cobrança 

afirmada indevida bem como em razão do comprometimento da renda da 

parte reclamante. Ainda, inexiste risco de irreversibilidade. Isto posto, com 

fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando que a parte Reclamada, SUSPENDA, até decisão final, as 

cobranças da compra não reconhecida nas faturas do cartão de crédito 

noticiada nos autos, bem como, suprima das posteriores faturas tais 

débitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem 

prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

considerando a aplicabilidade à espécie do Código de Defesa do 

Consumidor e a aparente hipossuficiência do consumidor, com 

fundamento no Art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MONTEIRO DE SOUZA ALMEIDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001976-44.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JAQUELINE MONTEIRO DE SOUZA ALMEIDA E SILVA REU: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado o 

pagamento dos boletos da dívida, antes de seu vencimento e ausência de 

outras negativações. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de 

tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, 

exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 
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desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001975-59.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MISAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163, do FONAJE. O fundamento da 

demanda é o alto consumo nas faturas dos meses de setembro, outubro e 

novembro/2019, respectivamente nos valores de R$ 169,12 (cento e 

sessenta e nove reais e doze centavos), R$ 195,77 (cento e noventa e 

cinco reais e setenta e sete centavos) e R$ 220,24 (duzentos e vinte reais 

e vinte e quatro centavos). Inexiste outra prova indicada que sustente a 

ocorrência de defeito ou erro na leitura, além da média de consumo 

sustentada. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço 

essencial, bem como o possível registro negativador decorrente do não 

pagamento. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada, até ulterior 

deliberação deste juízo: a) a suspensão das faturas aqui discutidas; b) a 

não inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pela 

faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 05 

(cinco) dias; c) a não suspensão do serviço na Unidade Consumidora de 

nº 6/626221-6 em razão das faturas aqui discutidas e, se já ocorrido, o 

restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de 

serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado); d) a 

substituição do relógio medidor na Unidade Consumidora nº 6/626221-6, 

entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão 

equivalente, com registro nos autos; e) emita as faturas seguintes 

conforme leitura e encaminhe para pagamento pelo consumidor; e, f) 

apresente nos autos, cópia das 03 (três) faturas de consumo emitidas 

após o cumprimento do item “d”. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo 

da resposta criminal por crime de desobediência. Depois de apresentadas 

as cópias das faturas emitidas e encaminhadas para pagamento (“d” e 

“e”), querendo, manifeste a parte Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Ainda, antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021836-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAS SIRIO VILA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021836-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELMAS SIRIO VILA REAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. Tendo em vista a falta de analise 

pelo juízo remetido conforme artigo 2º da Portaria nº 14666-PRES, possível 

agora a apreciação da medida de urgência. O fundamento relevante da 

demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a Empresa 

Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC-6/9246317-3 (TOI nº 

711739), no mês de novembro/2019, com fixação de recuperação de 

consumo no valor de R$ 3.124,49 (três mil, cento e vinte e quatro reais e 

quarenta e nove centavos), referente ao período de setembro 2019. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final se justifica em relação à 

possível suspensão do fornecimento do serviço em relação à fatura de 

recuperação de consumo, bem como, a sua cobrança enquanto se 

discute a regularidade da inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 

414/2010-ANEEL). Por fim, considerando que a discussão não trata de 

possível “defeito” do relógio medidor, bem como, diante da inexistência de 

discussão sobre faturas posteriores e já ocorrida a troca, sem 

necessidade da sua alteração nesse momento. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação 

de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste 

juízo: a) suspensão da cobrança da fatura de recuperação de consumo 

trazida com a inicial; b) não inclusão do nome da parte Reclamante no 

cadastro negativador pela fatura aqui discutida e, se já ocorrido, a 

exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) a não suspensão do serviço em 

razão da fatura aqui discutida e, se ocorrida, o seu restabelecimento no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o 

prazo é contínuo (final de semana e feriado) Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1062064-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR OAB - 672.956.901-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062064-59.2019.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR REQUERIDO: 

AMIL SAUDE LTDA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos 

Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, 

da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do 

FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na demonstração da contratação do serviço, a cláusula 

abusiva e, em tese, do estado de urgência. Nesse sentido: “Súmula nº 

597/STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência 

para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de 

emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o 

prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." O justificado 

receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o 

acesso da parte Reclamante ao serviço médico, mormente porque a 

Reclamante é dependente de tratamento continuado em razão de doença 

grave. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo, dê o atendimento necessário à parte Reclamante, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 
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(dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem 

prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a 

relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021203-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACY KELI GOMES DE SOUZA OAB - MT24272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021203-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA GOMES DE ALMEIDA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, em tese, consubstanciado na alegação de negativa de 

relação jurídica e prova da negativação. O justificado receio de ineficácia 

do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos de 

dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda os contratos em nome da 

parte Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda as cobranças de 

débitos decorrentes destes contratos; e, c) exclua o nome da parte 

Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021884-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PRADO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO OAB - MT26053/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021884-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALLISON PRADO DE ARRUDA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Visto. Tendo em vista a falta de analise pelo juízo remetido 

conforme artigo 2º da Portaria nº 14666-PRES, possível agora a 

apreciação da medida de urgência. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163, do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida, a qual demonstra a cobrança indevida da fatura de 

novembro/2019, mesmo diante do adimplemento da mesma. O justificado 

receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o 

acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição 

nos bancos de dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. 84, 

§3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada, 

até ulterior deliberação deste juízo, a não inclusão do nome da parte 

Reclamante no cadastro negativador pela fatura aqui discutida e, se já 

ocorrido, a exclusão no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE PINHEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001725-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUANA DE PINHEDO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto. 

Tendo em vista a falta de analise pelo juízo remetido conforme artigo 2º da 

Portaria nº 14666-PRES, possível agora a apreciação da medida de 

urgência. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163, do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na afirmação da parte Reclamante de que não tem 

relação jurídica com a Reclamada, onde nega o débito de R$ 112,62 (cento 

e doze reais e sessenta e dois centavos), tendo em vista que já houve o 

cancelamento de sua linha telefônica. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos de 

dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art.84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada, até ulterior 

deliberação deste juízo: a) a suspenção da cobrança da dívida noticiada 

nos autos; e, b) a exclusão do nome da parte Reclamante do cadastro 

negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Evidente que, em havendo prova da legalidade da 

negativação estará à parte Reclamada dispensada do cumprimento desta 

decisão, contudo, dependente da apresentação do(s) respectivos(s) 

documento(s), no mesmo prazo acima assinalado. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em substituição legal

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001859-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRAMAR SOUZA 

LIMA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 
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Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT0012566A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FABRICIA AMARAL (REU)

PRISCILA FABRICIA AMARAL DAS NEVES 32675718807 (REU)

 

PROCESSO n. 1001865-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

FERREIRA MARQUES DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE POLO PASSIVO: PRISCILA 

FABRICIA AMARAL DAS NEVES 32675718807 e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRAFIX COBRANCAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001887-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO LUIZ 

DE ANDRADE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GONCALO DE 

SOUZA SILVA, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: UNIAO 

NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALMEIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001893-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL 

ALMEIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE VENANCIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001895-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSILAINE 

VENANCIO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS PAES LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001912-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISANGELA 

DOS SANTOS PAES LANDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOHAN MORENO IORIS (AUTOR)

LETICIA MAYUMI CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MAYUMI CARDOSO OAB - MT25952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001937-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IOHAN MORENO 

IORIS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA MAYUMI 

CARDOSO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BRUNO ESQUIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001941-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

BRUNO ESQUIBEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARCIANA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001942-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILENE 

MARCIANA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001948-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004724-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MORENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001655-09.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 21/02/2020 Hora: 08:45 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004931-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KARINE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON NUNES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001979-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLYTON 

NUNES DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELDER KENNIDY DE 

ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002003-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA MARIA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE 

MELO ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021294-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GERMOGESCHI (EXECUTADO)

ANICE MARIA ISKANDAR (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022023-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

BRUNO AUGUSTO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002978-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE CONFIANÇA FORMATURAS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYANNO CASSIO FRANCO DE MOURA 96666889134 (REU)

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002012-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA SOUZA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YUMI LEME NAKAMURA 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021535-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021927-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LETICIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021930-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL PEREIRA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002019-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS DANIEL 

PEREIRA RICARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ZIMMERMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002022-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

ZIMMERMANN DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

FERRAZ TORRES NETO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO SOARES DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001275-83.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO(A): PAULO RICARDO SOARES 

DE SANTANA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002030-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZA 

CRISTINA FERREIRA PEDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002032-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIDES RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002032-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIDES 

RODRIGUES DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016584-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACEDO DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BACARA (REQUERIDO)

EDNA TEREZINHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016584-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JULIANA MACEDO FOLES - MT23173-O, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- MT7174-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:00 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016722-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAIACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SOUZA DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016722-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACAIACA EXECUTADO(A): CLEIDE SOUZA DO AMARAL 

Vistos, Indefiro, por ora, o pedido que visava à aplicação da regra do 

artigo 782, § 3º, do CPC, porquanto sequer foi citada a parte executada, a 

quem se deve oportunizar que efetue o pagamento. Cite-se a parte 

executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINDO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002042-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURINDO DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NOVAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001751-24.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA DE LOURDES NOVAK REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o pagamento das faturas referentes aos meses de 

novembro/2019 e dezembro/2019, sob pena de indeferimento da liminar. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARCIANA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001942-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARILENE MARCIANA DA CRUZ REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015552-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FREITAS DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANCREDO TAVARES LOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015552-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA FREITAS DA SILVA TAQUES REQUERIDO: 

TANCREDO TAVARES LOPES - ME Vistos, Peticiona a parte reclamante 

informando o descumprimento da liminar. Em razão da petição de ID. 

28156977, vislumbra que a parte reclamada não realizou a entrega do 

produto adquirido pelo promovente, assim sendo, não acatando o que foi 

deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a parte reclamada 

intimada pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento ao que 

deliberado no ID. 25859112, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, para a 

hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARVALHO DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001702-80.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: GUSTAVO CARVALHO DE ABREU Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001710-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL RODRIGUES FRANCO (EXECUTADO)

CAIO JULIO CESAR GIORDANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001710-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA EXECUTADO: CAIO 

JULIO CESAR GIORDANO, GABRIEL RODRIGUES FRANCO Vistos, Cite-se 

a parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001248-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia dos documentos de identificação pessoal, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001756-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDNALDO DE ARAUJO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos instrumento do mandato devidamente assinado pelo autor. Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSELIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001786-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JUSELIO DA SILVA ALMEIDA REU: CLARO S.A. Vistos, Intime-se 

a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018921-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 28177344. Considerando que 

não foi analisada a exceção de pré-executividade que consta nestes 

autos, vez que encontra-se no prazo, aguardando manifestação da parte 

contrária, determino a expedição de ofício ao Serasa para que proceda à 

imediata exclusão do nome da Executada Helia Aparecida Vexel Fontes 

dos seus registros, até o julgamento da exceção de pré-executividade nos 

autos da ação de execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYANNO CASSIO FRANCO DE MOURA 96666889134 (REU)

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Indefiro o pedido de antecipação de audiência que consta do ID. 

28205646, bem como da sua substituição, através de procuração pública. 

Diante da data da viagem da parte reclamante agendada, designe-se nova 

data para audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo, devendo o 

patrono da parte reclamante justificar a futura ausência da sua cliente em 

datas designadas por este Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002050-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002050-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO PAULO 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELENITA EGINA 

DE ASSUNCAO CARVALHO POLO PASSIVO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002053-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

APARECIDA ALMEIDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCI 

OLKOSKI POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002054-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEIZA MARIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIGNORI (AUTOR)

WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002059-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALESKA DE 

ALBUQUERQUE GALVAO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON FELIPE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000793-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GLEIDSON FELIPE DE ARRUDA E SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos documento de 

identificação pessoal e documento comprobatório de residência 

suficientemente legível, porquanto os documentos juntados impedem a sua 

leitura. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000843-64.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA - ME 

REQUERIDO: WANDERLEY DE SOUZA DECISÃO Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial colacionando aos autos o instrumento 

do mandato datado recentemente, porquanto o que consta dos autos 

registra data em muito pretérita. Tal determinação tem por finalidade evitar 

eventuais questões que podem vir em prejuízo da justiça, dado ao fato de 

que cuidando-se de processo virtual o documento original não fica retido 

nos autos. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015268-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Diante do cancelamento equivocado do ato (id 27558393), 

designe-se nova data para a audiência de conciliação. Intimem-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002075-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

MARQUES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001443-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILENE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 02233678184 (REQUERIDO)

ABILENE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001443-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PLENA COMERCIAL LTDA REQUERIDO: ABILENE OLIVEIRA 

DE SOUZA SILVA 02233678184, ABILENE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 

Vistos. Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial, juntando aos 

autos cópia dos documentos pessoais do seu representante legal, bem 

como Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, a fim de 

comprovar seu enquadramento no art. 8º, II da Lei 9.099/95. Anoto o prazo 

de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011853-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012048-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 
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(ADVOGADO(A))

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JAIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001303-51.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO(A): MARIA JAIRA ALVES 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001534-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001534-78.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESERVA BONIFACIA BY HELBOR EXECUTADO(A): BRUNO OLIVEIRA 

PEREIRA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001715-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAJAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MALUF PEREIRA (EXECUTADO)

MURILO MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001715-79.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

EDIFICIO CARAJAS EXECUTADO(A): CAROLINA MALUF PEREIRA e outros 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS RODRIGUES DE AMORIM DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001332-04.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO(A): JOAO LUCAS RODRIGUES DE 

AMORIM DIAS Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001788-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001788-51.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA EXECUTADO: 

JULIANA DE SOUZA FERREIRA Vistos, Compulsando os autos verifico que 

o presente feito veio desacompanhado de qualquer documento. Assim, 

intime-se a parte reclamante para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos 

a petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, bem como os documentos 

indispensáveis para propositura da ação, sob pena de inépcia. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001890-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001890-73.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001955-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELBER FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001955-68.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): SUELBER FERREIRA DA SILVA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005781-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO BARBOSA PEREIRA 69766169187 (EXECUTADO)

DENISE CONCEICAO DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, informar o 

endereço atualizado do executado LUCINDO BARBOSA PEREIRA, sob 

pena de extinção em relação a ele. Expeça-se mandado de penhora a ser 

cumprido no endereço da executada DENISE CONCEICAO DA SILVA 

MAGALHAES, devendo ser observada pelo Sr. Oficial de Justiça a norma 

do art. 836, §1º do CPC. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015552-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FREITAS DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANCREDO TAVARES LOPES - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015552-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - MT21417-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/01/2020 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

novembro de 2019.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI GIOMBELLI DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001846-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELI GIOMBELLI DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” 

formulada por Neli Giombelli Duarte em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A na qual pretende a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/328611-9. Defiro a 

concessão da medida. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola das faturas carreadas aos autos verifica-se que a parte 

reclamante não possui faturas recentes inadimplidas, isto é, que poderiam 

fundamentar a legítima suspensão do serviço de fornecimento de energia 

elétrica à UC objeto da demanda. Vale ainda observar a caracterização do 

serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza 

essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria 

norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar 

como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais 

argumentos é que entendo prudente determinar à reclamada que 

RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de energia elétrica à residência 

da parte reclamante (UC nº 6/328611-9). Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para dar integral cumprimento à presente deliberação. Fixo, 

para a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Intime-se. Cumpra-se, em 

regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001859-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRAMAR SOUZA LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA na 

qual pretende a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para 

o fim de que a reclamada seja compelida a efetuar a troca da titularidade 

da unidade consumidora para o nome da parte reclamante. Passo análise 

da liminar. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Com relação ao caso em 

tela, vislumbro que pode haver o perigo da demora, e causar prejuízos à 

parte reclamante, não só socioeconômico como também moral. Tendo em 

vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que PROMOVA a troca da 

titularidade para o nome da parte reclamante (contrato nº 400003592746, 

instalação nº 1000026079, cliente cod. 69039), no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o 

horário em que encerrada a diligência. Fixo, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime 

de plantão, fazendo constar a presente no mandado. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001515-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEVERSON SOUZA DO NASCIMENTO REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por CLEVERSON SOUZA DO 

NASCIMENTO na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que o débito apontado pela parte 

reclamada OI S.A registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito não 

existe, uma vez que, realizou o pagamento integral da divida. Importa ainda 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com o débito apontado pela reclamada junto ao SERASA, no 

valor de R$ 309,38 (trezentos e nove reais e trinta e oito centavos), com 

data de inclusão de 01/outubro/2018. Intime-se a reclamada para que 

promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022476-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022476-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA COSTA PEREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, O 

pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança 

levada a efeito pela reclamada em razão de débito que sustenta existir em 

desfavor da parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade 

Consumidora estaria registrando quantidade inferior àquela efetivamente 

consumida deve ser deferido. Para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Exame perfunctório da 

documentação acostada com a peça inicial permite constatar que pretende 

a reclamada receber valor que indica como sendo a diferença de 

consumo, porquanto em vistoria realizada no aparelho de medição, 

segundo indica as faturas carreadas aos autos, há os débitos nos valores 

de R$3.447,90 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa 

centavos) e R$6.934,43 (seis mil novecentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e três centavos). A par disso, é cediço que vistorias levadas a 

efeito pela reclamada, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da 

parte interessada e a revelia de órgãos administrativos isentos, não 

possuem validez porquanto não se revestem da necessária 

imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de 

faturas cujos valores não há como serem impugnados. Se de um lado há 

em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de 

adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro 

deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o 

procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo 

situação irregular na determinada unidade consumidora. De fato, a 

providência adotada pela reclamada impede de concluir se houve registro 

a menor da energia consumida por defeito no medidor, ou, ao invés, se 

teria havido “engenho e arte” do consumidor. Contudo, a vista da situação 

posta, resta claro que o reclamante, consumidor, não pode ser 

prejudicado pela conduta temerária adotada pela concessionária 

requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a ter seu nome incluso 

no rol de inadimplentes em razão de débito que contesta judicialmente, eis 

que originado de conduta unilateral da requerida, bem assim, a própria 

natureza do serviço prestado não permite dúvidas de que o fornecimento 

de energia elétrica se constitui, em serviço essencial (Lei nº 7783/89, art. 

10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o demandante de forma assaz 

deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado por ato próprio da reclamada, 

mostra-se impositivo o deferimento do pedido. Posto isso, com fulcro no 

art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

para (1º) SUSPENDER a exigibilidade dos débitos apontados pela 

requerida em desfavor da requerente no montante de R$3.447,90 (três mil 

quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) e R$6.934,43 

(seis mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos); 

(2º) que se ABSTENHA de promover a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica junto à UC nº 6/900614-9; e (3º) que se ABSTENHA de 

promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 

6/900614-9 nos cadastros de proteção ao crédito. Para caso de 

recalcitrância fixo multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) com reversão 
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à reclamante. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIONISIO DE SOUZA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001827-48.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANDERSON DIONISIO DE SOUZA BORGES REU: BANCO 

BRADESCO Vistos, Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte 

reclamante pretende ser indenizada por danos que experimentou em 

razão de ato praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos 

autos a parte reclamante reside na cidade de Várzea Grande e a demanda 

fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente 

hipótese o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. 

A regra geral prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em 

direito pessoal ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio 

do réu; ao passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I 

anota que a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Várzea Grande. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO RIOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001430-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMIDIO RIOS FILHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA I- 

Cuida-se de “AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA” formulada por Emídio Rios Filho em desfavor de 

Banco do Brasil S/A postulando, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinado à reclamada que suspenda a cobrança da compra realizada 

em seu cartão de crédito em data de 14/junho/2019. O pleito merece 

acolhimento. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Sustenta a parte 

reclamante que fora vítima de conduta ocorrida no interior da instituição 

reclamada quando teve trocado o seu cartão bancário, vindo 

posteriormente a registrar que o cartão que lhe havia sido entregue 

pertencia a terceira pessoa. Experimentou ainda o reclamante prejuízo 

material, sendo certo que a instituição bancária apenas realizou a 

restituição parcial, estando a permanecer cobrança em seu cartão de 

crédito por compra operada na data dos fatos e da qual o reclamante nega 

tenha efetivado. O entendimento mais consentâneo aponta no sentido de 

reconhecer a responsabilidade da instituição bancária na hipótese de 

ilícitos ocorridos contra os consumidores, ainda que praticados por 

terceiros. Nesse sentido inclusive colhe-se o texto da Súmula nº 479 do 

STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias.” Acrescente-se ainda o fato 

de que a parte reclamada chamada administrativamente restituiu o valor 

debitado da conta bancária da parte reclamante, todavia, não suspendeu 

as cobranças decorrentes da compra contestada pela parte promovente, 

permanecendo o consumidor a experimentar cobranças das quais nega 

tenha dado origem. Restam caracterizados os requisitos que autorizam a 

concessão da tutela de urgência, porquanto demonstrada a probabilidade 

do direito alegado pelo autor, bem assim o perigo de dano que decorre da 

manutenção das cobranças em seu desfavor. Não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR a reclamada que SUSPENDA, imediatamente, as 

cobranças descritas na inicial, que se constituem como objeto da 

demanda, qual seja, compra realizada em data de 14/junho/2019, no valor 

de R$6.420,99 (seis mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e nove 

centavos). Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado 

de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001848-24.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MATEUS 

GONCALVES DA SILVA RECLAMADO(A): VIVO S.A. DECISÃO I- Cuida-se 

de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter 

excluído seus dados do cadastro de inadimplentes. O pleito vai indeferido. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos não se colhe a presença do requisito consistente no periculum 

in mora, porquanto a anotação registra data de inclusão longínqua, fato 

que permite verificar que a parte já convivia com a mencionada restrição, 

nada se verificando dos autos que permita inferir a alegada urgência para 

a concessão da medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão 

da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014952-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014952-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODILSON BISPO DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013038-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior (Avará n. 580604-6/2020). Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004078-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 580611-9/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012151-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 580621-6/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELAINE DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 580625-9/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006269-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 580629-1/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021904-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO BONDESPACHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021904-15.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONSTANTINO 

BONDESPACHO FERREIRA EXECUTADO(A): SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 
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Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004375-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1004375-80.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JANAINA ROCHA 

VIEIRA EXECUTADO(A): OMNI FINANCEIRA S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença, declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 

de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008231-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WERKSIANE DE OLIVEIRA PANTALEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1008231-52.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: WERKSIANE DE 

OLIVEIRA PANTALEAO EXECUTADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento 

de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro 

de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016195-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016195-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALCEBIADES 

MOREIRA DOS SANTOS NETO EXECUTADO(A): AZUL LINHAS AEREAS 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018571-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PETRAZZINI BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018571-55.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO 

CACHOERINHA EXECUTADO(A): THAIS PETRAZZINI BATISTA SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, com 

fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a execução 

pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido o prazo, 

independente de nova intimação, deverão as partes se pronunciarem para 

extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021244-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANETE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

BENEDITO DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021244-21.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT EXECUTADO(A): BENEDITO DIAS 

PEREIRA e outros SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, 

art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. 

Posto isso, com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e 

SUSPENDO a execução pelo prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, deverão 

as partes se pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018871-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA JAEL PERBELINI COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018871-17.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL OITO DE ABRIL EXECUTADO(A): NARA JAEL PERBELINI 

COUTINHO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 

38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto 

isso, com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a 

execução pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido 

o prazo, independente de nova intimação, deverão as partes se 

pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE FRANCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001886-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE FRANCA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSAO JURE FERREIRA 

SALES, CLAUDIA FELICIO GARCIA POLO PASSIVO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELICY PRISCILA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001894-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELICY PRISCILA 

DA SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELENE TEODORO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001896-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCELENE 

TEODORO DA SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLY CASSIA LEITE DOS REIS (REU)

 

PROCESSO n. 1001913-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA 

LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: DARLY CASSIA LEITE DOS REIS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO SA BRAGA (REU)

 

PROCESSO n. 1001920-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA 

LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: DOUGLAS FERNANDO SA BRAGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA LORRAYNE DA SILVA LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001924-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSSANDRA 

LORRAYNE DA SILVA LAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BUENO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001950-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE BUENO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTYNY 

LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA, PATRICIA DE OLIVEIRA 

GONCALVES POLO PASSIVO: EDITORA GLOBO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRO MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001967-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

MODESTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANNE LEAO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1001973-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ANNE 

LEAO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CERES BILATE 

BARACAT POLO PASSIVO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RAMIRES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001980-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO VITOR 

RAMIRES PACHECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL BARRETO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1001981-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHEL 

BARRETO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012180-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ABAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1012180-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ANDREIA ABAD Endereço: RUA JABORANDI, 405, JARDIM GRAMADO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78085-350 POLO PASSIVO: Nome: ALLCARE 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Endereço: RUA CONDESSA DE 

SÃO JOAQUIM, 348, 10 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01320-000 Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 

506, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERENTE - ANDREIA ABAD FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/11/2019 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-57.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EURIDIO DE JESUS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI PINHO BOTELHO (REQUERIDO)

JULIANA MAIARA DA CRUZ (REQUERIDO)

ADILSON NASCIMENTO FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002001-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EURIDIO DE 

JESUS BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA DE 

CASTRO MARTINS POLO PASSIVO: JULIANA MAIARA DA CRUZ e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE CRISTINA FERREIRA GOMES BAYERL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002014-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSE CRISTINA 

FERREIRA GOMES BAYERL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

BISELLI CORDEIRO POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002026-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ILMA DE SOUSA LIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002029-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIA ILMA 

DE SOUSA LIRA REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011651-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO RONDON DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011651-65.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:BELMIRO JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO CONCEICAO 

SILVA POLO PASSIVO: BENTO RONDON DE ARRUDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017856-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERCINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017856-13.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:EVERCINA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA SILVA 

SOARES CRUZ POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/01/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 26 de 

novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018070-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SONZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SCORPIONI GONCALVES OAB - MT7636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018070-04.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA SONZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA SCORPIONI GONCALVES 

POLO PASSIVO: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

11/02/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 11 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRESTJUR ASSESSORIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 
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(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULIANNA SEABRA MOREIRA GUIMARAES 41674757824 (REU)

 

PROCESSO n. 1002038-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRESTJUR 

ASSESSORIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITHOR 

CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM, 

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA 

POLO PASSIVO: GIULIANNA SEABRA MOREIRA GUIMARAES 

41674757824 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018703-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1018703-15.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ESCOLA VIDEIRA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHETERSON CALAZANS 

DO PRADO DUARTE POLO PASSIVO: ANTONIO CESAR ALVES DUARTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

06/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 6 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002043-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE PAULA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019003-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BORDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1019003-74.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VILMAR BORDIN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA 

SAMPAIO POLO PASSIVO: VIVO S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/02/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 2 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008400-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1008400-39.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 11.219,97 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

DAIANE DA SILVA RIBEIRO Endereço: RUA CIRÍACO CANDIA, 392, 

CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-695 POLO PASSIVO: Nome: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Endereço: RUA 

TREZE DE JUNHO, 141-A, - ATÉ 365/366, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-250 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - DAIANE DA 

SILVA RIBEIRO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 29/01/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 22 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011127-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011127-68.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ISMAEL DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER BATISTA 

GOMES NASCENTE JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

29/01/2020 Hora: 10:40 Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/11/2019 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA MARIA PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002058-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELINA MARIA 

PEDRO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO OLIVEIRA 

JESUS POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOBERTO SOARES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002060-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOBERTO 

SOARES SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELDER KENNIDY 

DE ALMEIDA SANTOS POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002072-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE 

MARQUES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ZARAMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO, 

de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC Data: 01/10/2019 

Hora: 17:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 29 de agosto de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021315-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY IZAURA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Trata-se de reclamação na qual figura 

no polo passivo o Município de Cuiabá. De acordo com o artigo 8º da Lei 

9.099/95, não poderão ser partes no processo instituído pela Lei 9.099/95 

as pessoas jurídicas de direito público. “Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil.” Estabelece o Art. 41 do Código Civil que: Art. 41. São 

pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o 

Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias, 

inclusive as associações públicas; V - as demais entidades de caráter 

público criadas por lei. Assim, absolutamente incompetente este Juízo para 

apreciar a demanda. Ante o exposto, nos termos do 8º da Lei 9.099/95, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

reclamação em epígrafe, e, em consequência, com fulcro no art. 51, IV, da 
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Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021315-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY IZAURA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Trata-se de reclamação na qual figura 

no polo passivo o Município de Cuiabá. De acordo com o artigo 8º da Lei 

9.099/95, não poderão ser partes no processo instituído pela Lei 9.099/95 

as pessoas jurídicas de direito público. “Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil.” Estabelece o Art. 41 do Código Civil que: Art. 41. São 

pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o 

Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias, 

inclusive as associações públicas; V - as demais entidades de caráter 

público criadas por lei. Assim, absolutamente incompetente este Juízo para 

apreciar a demanda. Ante o exposto, nos termos do 8º da Lei 9.099/95, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

reclamação em epígrafe, e, em consequência, com fulcro no art. 51, IV, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021145-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CARLA DIAS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Trata-se de reclamação na qual figura 

no polo passivo o Município de Cuiabá. De acordo com o artigo 8º da Lei 

9.099/95, não poderão ser partes no processo instituído pela Lei 9.099/95 

as pessoas jurídicas de direito público. “Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil.” Estabelece o Art. 41 do Código Civil que: Art. 41. São 

pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o 

Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias, 

inclusive as associações públicas; V - as demais entidades de caráter 

público criadas por lei. Assim, absolutamente incompetente este Juízo para 

apreciar a demanda. Ante o exposto, nos termos do 8º da Lei 9.099/95, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

reclamação em epígrafe, e, em consequência, com fulcro no art. 51, IV, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALMEIDA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação 

formulada pelo autor para os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, considerando ainda que nos 

termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Intimem-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em substituição legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAICE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001856-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAICE 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARRUDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001860-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

ARRUDA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR 

GOMES CORSINO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARQUES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT0012566A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REU)

 

PROCESSO n. 1001862-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 
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MARQUES DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHILLIPE 

AUGUSTO MARQUES DUARTE POLO PASSIVO: APPLE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001866-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSCAR CESAR 

RIBEIRO TRAVASSOS FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR 

CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001874-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

MATOS FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE MACEDO MEDEIROS (REU)

 

PROCESSO n. 1001876-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA 

LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: EDVALDO DE MACEDO MEDEIROS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001884-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMAR CEZAR 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES CORREIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001904-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EURIPEDES 

CORREIA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEUZA ALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ALVES E CIA LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JOSE FRANCA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001909-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELO JOSE 

FRANCA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA EDUARDA SKURA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001911-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

EDUARDA SKURA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 
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Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIENNYS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001931-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHIENNYS DE 

SOUZA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBIA MARA 

OLIVEIRA DA COSTA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENIO FERREIRA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001954-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIENIO 

FERREIRA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - MT897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001771-15.2020.8.11.0001. AUTOR: 

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Vistos em Correição. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega que é consumidor da 

empresa requerida e usufrui dos serviços possuindo a unidade 

consumidora n. 6/889468-5, que se encontrava em nome de Luiz Dalmas, 

antigo proprietário. Ressalta que possui a propriedade do bem imóvel rural 

por mais de 05 anos, porém não havia transferido a unidade consumidora 

para o seu nome. Registra que, em maio de 2019, recebeu fatura no valor 

de R$ 525,34, contudo aduz que o consumo médio perfaz a quantia de R$ 

30,35. Assevera que solicitou a alteração da titularidade, tendo o 

demandado mudado para a unidade consumidora n. 6/2765707. Sustenta 

que recebeu cobranças excessivas no período de agosto a dezembro de 

2019 e janeiro de 2020. Anota que não reconhece a regularidade do 

aumento da cobrança e procurou o Procon para solucionar o problema, 

porém não obteve êxito. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de 

suspensão dos serviços na unidade consumidora n. 6/2765707, bem 

como a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido de tutela de 

urgência, visto que deixou de acostar ao feito o histórico de 

consumo/pagamento na íntegra relativo as unidades consumidoras n. 

6/889468-5 e 6/2765707. Ressalto, ainda, que os comprovantes de 

pagamento acostados encontram-se ilegíveis. Além disso, a parte deixou 

de juntar ao feito o documento de transferência da unidade consumidora. 

Assim, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

aportando ao feito os documentos acima indicados, sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001959-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

PEREIRA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS 

DOS ANJOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001960-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BIANCA DA 

SILVA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001961-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE GIL 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001962-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAMIAO RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001963-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAMIAO RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001964-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ROSA 

DIAS DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS 

DOS ANJOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001965-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZELI LIMA 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019042-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019042-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NIRCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 

DESPACHO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. INTIME-SE 

o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os 

documentos acostados pelo requerido relativos ao cumprimento da 

obrigação. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007303-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAINE ALVES RIBEIRO OAB - MT27270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010462-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CARLA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011848-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR VICENTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005876-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HIDEO TANAKA (REQUERIDO)

ARIANE MARCHIOSI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001974-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ROGERIO 

RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI POLO PASSIVO: LUIZ HIDEO TANAKA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008538-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON ROCHA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001978-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESON 

ROCHA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

BRANDÃO CORREA POLO PASSIVO: AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017203-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON CESAR DALEFFE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017203-11.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

DILSON CESAR DALEFFE REQUERIDO: HABER SUPRIMENTOS PARA 

INFORMATICA EIRELI DESPACHO Vistos em correição. Processo em 

Ordem. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito 

formada pelas partes acima indicadas. O requerente pleiteia pela 

efetivação da tutela de urgência com a expedição de ofício aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito para solicitar a baixa da restrição, bem como a citação 

do demandado no novo endereço acostado ao feito. O pedido do autor 

merece acolhimento, em razão da ausência de citação do suplicado, 

conforme o AR acostado ao feito. Ressalto que a baixa da restrição se 

trata de diligência do demandado, razão pela qual desnecessária a 

expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, neste momento. 

Posto isso, Defiro em parte o pedido do demandante. Determino a 

REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,conforme a 

disponibilidade de pauta deste Juizado Especial. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 
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feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021020-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL DE SIQUEIRA ROCHA (EXECUTADO)

MARIA VICTORIA DE SIQUEIRA FELICIO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013492-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS, BEM COMO PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO ENDEREÇO E DIA 

ABAIXO INDICADOS, ocasião em que a parte executada poderá oferecer 

Embargos a Execução, nos moldes do art. 53, §1º, da Lei 9.099/1995. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para: Tipo: Conciliação Sala: 6ª 

JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 

6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005014-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA GOMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/10/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012012-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DECOLAR.COM LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002959-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIO MIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004449-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

executada, na pessoa de seu advogado para que pague e comprove o 

pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1o 

do CPC.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PATRICK ALBUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001988-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONATHAN 

PATRICK ALBUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009233-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011903-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSANA DA ANUNCIACAO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009310-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALVANY NEIVERTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003220-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS 

AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO DESPACHO Vistos em correição. 

Processo em Ordem. Ttrata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 

ADMINISTRATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

EXTRAPATRIMONIAIS, formado pelas partes acima indicadas. O requerido 

informou que realizou acordo com o demandante, requerendo a 

homologação. Em razão do acordo celebrado entre as partes, verifica-se 

a desnecessidade de aguardar a juntada do AR de citação por ausência 

de prejuízo do autor. Registro que para acolher o pedido de homologação 

de acordo faz-se necessária a juntada da procuração outorgada pelo 

requerido com poderes para transigir, a fim de regularizar a representação 

processual. Diante do exposto, deixo de homologar a minuta do Juiz Leigo 

(data de 17/12/2019), neste momento, visto que as partes celebraram 

acordo. INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a 

procuração outorgada para o seu patrono, sob pena de indeferimento do 

pedido de homologação do acordo e decretação de revelia do demandado, 

nos termos do artigo 76, §1º, II, do CPC. Intime-se o autor para ciência 

desta decisão. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o autor 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Às 

providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DA SILVA GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001997-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCIO DA SILVA GRACA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001999-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LIRA 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL AUGUSTO POLO 

PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002006-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX FERREIRA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURE ALVES MIRANDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002008-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:E D DE OLIVEIRA 

MERCADO EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SILVA 

MORANDI POLO PASSIVO: YURE ALVES MIRANDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012975-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CORREA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017391-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA STOCKER (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARQUES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT0012566A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ROBERTO COSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS PITA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI OAB - SC11675 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/11/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE MACEDO MEDEIROS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009272-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA NOELI DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009902-13.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009902-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007753-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENNE DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002025-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA 

NASCIMENTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005876-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIENNYS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELA MIRAGLIA JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATER PRIME SISTEMA DE ABASTECIMENTO PREDIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010177-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEIA MACHADO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 
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PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021424-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELLE MIRANDA DE FARIA (EXECUTADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009235-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR DA SILVA VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS, BEM COMO PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO ENDEREÇO E DIA 

ABAIXO INDICADOS, ocasião em que a parte executada poderá oferecer 

Embargos a Execução, nos moldes do art. 53, §1º, da Lei 9.099/1995. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para: Tipo: Conciliação Sala: 6ª 

JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 

6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012185-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIZIA CAMPOS SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006168-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006168-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004740-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE GERVASIO DA SILVA BASTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010121-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-46.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEREIRA CAVALCANTE DE PROENCA (REQUERENTE)

JOAO ROBERTO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002047-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO ROBERTO 

DE PROENCA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

PROENÇA POLO PASSIVO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB 

BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009398-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN WANESSA DE PIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS 

AUTOMOTORES DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BRAZ E BRITTO OAB - MG138588 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006617-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008115-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017839-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES BOHRER KABOUK (EXECUTADO)

SYLVANIA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002066-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVID BARROS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO SILVA 

POLO PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002073-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 
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DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020661-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020661-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDIVALDO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos em correição. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR proposta por 

EDIVALDO DOS SANTOS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O demandante alega que recebeu em 

sua residência faturas com valores exorbitantes mês de outubro de 2019, 

no valor de R$557,19(quinhentos cinquenta e sete reais dezenove 

centavos), e outra referente ao mês de novembro de 2019, no valor de 

R$632,77(seiscentos trinta e dois reais setenta e sete centavos). Requer, 

em tutela de urgência, a suspensão da cobrança indevida e que a 

reclamada restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência e de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

Magistrado do 8º Juizado Especial Cível desta Comarca determinou a 

remessa ao presente Juízo para processar e julgar em razão de conexão 

c o m  a s  d e m a n d a s  n .  1 0 0 3 5 7 6 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  e 

1010739-68.2019.8.11.0001. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de processar e julgar a 

demanda, visto que fora proferida sentença nas demandas número 

1003576-37.2019.8.11.0001 e 1010739-68.2019.8.11.0001 nas datas de 

29/11/2019 e 18/12/2019, respectivamente. Com isso, incabível a reunião 

das demandas, conforme o artigo 55, do Código de Processo Civil: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. Deste modo, necessário o retorno dos autos ao Juízo 

competente. Posto isso, declaro a incompetência deste Juízo, consoante o 

disposto no artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil e DETERMINO A 

remessa dos autos ao 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA COMARCA 

COM AS HOMENAGENS DE ESTILO. Intimem-se as partes para ciência 

desta decisão. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010510-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010510-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SALOME DA SILVA BARROS REQUERIDO: BANCO SAFRA S A 

DESPACHO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O demandante aduz 

que celebrou contrato de compra e venda com o suplicado relativo ao 

veículo marca/modelo Fiat Toro, modelo 2018, com entrada de R$ 

38.000,00 e parcelamento mensal de R$ 2.052,59, dividido em 48 vezes. 

Registra que efetuou regularmente o pagamento das prestações até o mês 

de agosto de 2019. Assegura que, por ausência de impossibilidade 

financeira, deixou de pagar o montante no mês de setembro. Ressalta que, 

na data de 26/09/2019, recebeu ligação do requerido solicitando 

explicações, momento em que arguiu a impossibilidade financeira de quitar 

a parcela e informou que efetuada o pagamento o mais breve possível. 

Alega que, em 27/09/2019, recebeu a primeira ligação da empresa às 

07h52min e, em seguida, passou a receber ligações seguidas de 

cobrança a cada 3,4,5 minutos até às 14h30min, inclusive no horário de 

almoço. Registra que, na data de 28/09/2019, a empresa insistiu em 

realizar ligações de cobrança. Anota que efetuou o pagamento no dia 

27/09/2019. Analisando os autos, constato a impossibilidade de apreciar o 

pedido de urgência, neste momento, visto que deixou de especificar os 

pedidos que almeja alcançar em tutela de urgência e ao final da lide. 

Verifica-se, ainda, que o demandante pleiteou por tutela cautelar, porém 

ao final manifestou pela cessação das ligações. Assim, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, especificar seus pedidos 

que almeja alcançar em sede de tutela de urgência e ao final da lide, 

conforme previsto no artigo 319 e seguintes, do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo primeiro, do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de 

tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018318-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BERNARDES DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018318-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYARA BERNARDES DA SILVA CUNHA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos em correição. Processo em Ordem. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que MAYARA 

BERNARDES DA SILVA CUNHA move contra AZUL LINHAS AEREAS. 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Registre-se 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020116-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDMAR DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020116-63.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: EDMAR DOS SANTOS LEITE REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos em correição. Processo em Ordem. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA por DANOS MORAIS , que EDMAR DOS SANTOS LEITE 

move contra AZUL LINHAS AEREAS. Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, 

que transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016021-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016021-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENILTON JOSE FERREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos em correição. Processo em Ordem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS , que GENILTON JOSE FERREIRA move contra TIM 

CELULAR S.A.. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 

38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017479-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT18983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017479-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALIANE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA Vistos em correição. Processo em Ordem. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL , que ALIANE OLIVEIRA DA SILVA move contra SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA. Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram no decorrer da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005735-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACO SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PRADO ROSSANI OAB - MT26940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005735-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JACO SILVA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Vistos em Correição 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formado pelas partes acima 

indicadas. Realizada audiência de conciliação, a tentativa de acordo 

restou infrutífera por ausência do comparecimento do autor. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que o 

requerente deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, 

não apresentou prova hábil para justificar sua ausência no ato. Cabe à 

parte autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do 

rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o 

disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, 

do Fonage dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua 

ausência, sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. 

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos 

Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer 

das audiências é causa de extinção do processo sem resolução do 

mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. 

Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no 

momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma 

Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. 

Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Revogo eventual decisão de concessão de pedido de 

tutela de urgência. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 
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orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001854-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

PEREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADAO LUIS 

ARRUDA BASTOS POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001858-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISNEY DUARTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001858-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDISNEY 

DUARTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE GARCIA 

DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS WAINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001889-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS WAINER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA PAULA MARCELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001900-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISA PAULA 

MARCELINA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001901-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELIO 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARE REGINA BARROS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001902-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMARE 

REGINA BARROS DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001905-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL DE 

SOUZA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA OAB - MT26022/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001915-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IGOR VEIGA 

CARVALHO PINTO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR 

VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001919-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBIA MARA 

OLIVEIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBIA MARA 

OLIVEIRA DA COSTA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA CAMPOS DE AQUINO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001921-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANA 

CAMPOS DE AQUINO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DIVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001936-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL DIVINO DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR GOMES 

CORSINO POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA KLUZKOVSKI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001968-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMARA 

KLUZKOVSKI DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

LUIS RUFINO, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR POLO PASSIVO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006636-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002984-90.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA MACHADO DE CAMPOS 89443721104 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V. B. 

VENDRAMIN EIRELI - EPP Endereço: RUA AMARÍLIO DE ALMEIDA, 1260-A, 

POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-800 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar do retorno do AR NEGATIVO juntado nestes autos. PROCESSO 

N. 1002984-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, MARINE MARTELLI REQUERIDO: 

LAURA APARECIDA MACHADO DE CAMPOS 89443721104 CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VICTORIA NEVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001995-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA VICTORIA 

NEVES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO GUSTAVO 

FERNANDES MELO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013709-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. B. DE SOUZA MACHADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: RUA DO CAJÁ, 184, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-285 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013709-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

16:20 REQUERENTE: C. D. B. DE SOUZA MACHADO EIRELI Advogado 

do(a) REQUERENTE: JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES 

AGUIAR - MT15894-O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA 

BENDO LECHUGA - MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013709-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. B. DE SOUZA MACHADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: C. D. B. DE SOUZA MACHADO EIRELI Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 1755, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-000 Senhor(a) C. D. B. DE SOUZA MACHADO EIRELI: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013709-41.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:20 REQUERENTE: C. D. B. DE 

SOUZA MACHADO EIRELI Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - MT15894-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE JESUS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002002-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE DE 

JESUS PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA 

DE ALCANTARA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014853-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE CRISTINA BATISTA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: GRAZIELE CRISTINA BATISTA FIGUEIREDO Endereço: Rua 

Capanema, 13, quadra 27, Parque Geórgia, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-520 

Senhor(a) GRAZIELE CRISTINA BATISTA FIGUEIREDO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014853-50.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.354,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

16:30 REQUERENTE: GRAZIELE CRISTINA BATISTA FIGUEIREDO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014906-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARA FERNANDA NEVES MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Endereço: 

AVENIDA SENADOR METELO, 141 A, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-600 Senhor(a) MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014906-31.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.385,84 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 16:50 INTERESSADO: NARA FERNANDA NEVES 

MORAIS Advogado do(a) INTERESSADO: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-O REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - MT8934-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014906-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARA FERNANDA NEVES MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: NARA FERNANDA NEVES MORAIS Endereço: av D, 6, quadra 10, 

cpa iv, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) NARA FERNANDA 

NEVES MORAIS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014906-31.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.385,84 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:50 INTERESSADO: NARA 

FERNANDA NEVES MORAIS Advogado do(a) INTERESSADO: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NICOLA FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002010-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO NICOLA 

FERREIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013924-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO 

DE OLIVEIRA, 693, - ATÉ 803/804, BUCAREIN, JOINVILLE - SC - CEP: 

89202-450 Senhor(a) AGEMED SAUDE S/A: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013924-17.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.193,91 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

17:10 REQUERENTE: JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - MT10006-O 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO 

CIRO SANDES DE OLIVEIRA - MT28329-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013924-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

DUZENTOS E VINTE E OITO, 04a, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-202 

Senhor(a) JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013924-17.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.193,91 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

17:10 REQUERENTE: JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - MT10006-O 

REQUERIDO(A): AGEMED SAUDE S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 
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acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015245-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARLOS DO ROSARIO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JONAS CARLOS DO ROSARIO E SILVA Endereço: Avenida Miguel 

Sutil, 96, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-000 Senhor(a) JONAS 

CARLOS DO ROSARIO E SILVA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015245-87.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.999,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 04/03/2020 Hora: 17:20 REQUERENTE: JONAS CARLOS DO 

ROSARIO E SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: NILSON PORTELA 

FERREIRA - MT12925-O REQUERIDO(A): TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015245-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARLOS DO ROSARIO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA Endereço: RUA TREZE 

DE JUNHO, 149, - ATÉ 365/366, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-250 Senhor(a) TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015245-87.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.999,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

17:20 REQUERENTE: JONAS CARLOS DO ROSARIO E SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: NILSON PORTELA FERREIRA - MT12925-O 

REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA Advogado do(a) 

REQUERIDO: DANIELE YUKIE FUKUI - MT13589-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002018-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAYTON 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA COSTA DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002031-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ATLANTICO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIADNE 

CHRISTINI SILVA POLO PASSIVO: DANIELA COSTA DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022475-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FERAIORNI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VITOR 

FERAIORNI CORREA Endereço: Rodovia Palmiro Paes de Barros, KM 07, 

Parque Cuiabá, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-295 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1022475-83.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.090,34 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: VITOR FERAIORNI CORREA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011386-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TOMAZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002045-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEOVANI JESUS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006759-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MIRALVA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODERVERSON CESARIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002049-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODERVERSON 

CESARIO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004298-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA ANTUNES MASSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005785-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIRACY GOMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002057-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIRACY GOMES 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVISON DIAS RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002062-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYVISON DIAS 

RAMOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR 

GOMES CORSINO POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOFELINE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002064-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOFELINE 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FR ARTIGOS DE CONFECCOES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002065-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FR ARTIGOS DE 

CONFECCOES EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002069-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002069-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEPHANY 

QUINTANILHA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANY 

QUINTANILHA DA SILVA POLO PASSIVO: BARU 21 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANGELO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001861-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILSON ANGELO 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE CHIQUESI DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001868-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOABE CHIQUESI 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001869-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA DE 

OLIVEIRA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON PABLO COELHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001871-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON PABLO 

COELHO ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000747-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000747-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELIAS DOS SANTOS VIANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação declaratória proposta 

por ELIAS DOS SANTOS VIANA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando que seja reconhecida sua promoção retroativa a 

graduação de subtenente PM, bem como o recebimento da remuneração 

que é devida a referida graduação desde a data de 01/04/2013 (conforme 

planilha de débito colacionada ao id. 22645038, pág. 02), totalizando o 

valor de R$ 74.536,62 (setenta e quatro mil quinhentos e trinta e seis reais 

e sessenta e dois centavos). Por último o requerente informa que renuncia 

ao valor que excede o limite do teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, requerendo a condenação do requerido ao pagamento do valor de 

R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), id. 22645039. Citado, o 
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reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. I – 

PRELIMINAR Afasta-se a preliminar de prescrição arguida pela parte 

requerida uma vez que a parte requerente comprova o protocolo de 

requerimento administrativo na data de 04/08/2014, id. 12481564, com o 

objetivo de intentar a promoção objeto da ação, gerando a interrupção do 

prazo prescricional. II - MÉRITO Afirma a parte reclamante que encontra-se 

transferido para a reserva remunerada desde 05/11/2013 no posto de 1º 

Sargento PM, todavia, desde a data de início de sua inatividade preenche 

todos os requisitos para ascensão funcional ao posto de subtenente da 

PM. Sendo assim, valendo-se da promoção por requerimento 

supostamente consolidada pelo § único, do art. 1º, da Lei 10076/2014, o 

reclamante intentou administrativamente sua ascensão, contudo, teve seu 

pedido indeferido. Sendo assim, alega ter preterida a sua promoção ao 

posto de Subtenente da PMMT, apesar de ter cumprido todos os requisitos 

necessários à promoção. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que 

“Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o 

preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas 

pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme 

legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é 

resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica”. Já o Decreto nº 1.329/78 trata de 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

(RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento policial-militar das 

praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de 

nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição 

disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço 

tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de 

dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) 

Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido 

punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de 

efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões. (...)Art. 62 - 

O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de 

policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços 

independentemente das condições enunciadas no Art. 60 do presente 

Regulamento e do requerimento do interessado. Após houve a criação da 

Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as 

condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na 

hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e 

sucessiva e dá outras providências), vejamos: CAPÍTULO III - DAS 

CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à 

promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - 

estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado 

possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de 

saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico 

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver 

vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter 

tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1º 

Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual 

deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX e X deste artigo. Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, 

foi criado o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os 

critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva. Assim, com base nas normas descritas acima, 

nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a 

ascensão profissional, não sendo limitados ao tempo de serviço. Assim, 

em que pese à parte reclamante ter demonstrado o interstício mínimo de 

tempo, este não trouxe aos autos provas suficientes do cumprimento dos 

demais requisitos indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, para 

fazer jus ao direito pretendido. Assim, não há que se falar em ilegalidade 

do ato praticado pelo requerido. A propósito: (...) Consoante tratar-se de 

direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o 

preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 

2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no 

DJE 16/06/2015) Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se ainda, que só cabe ao 

Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao 

Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, 

selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência.Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência.Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência.Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001933-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON DE 

OLIVEIRA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001944-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ GONCALO 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI OAB - MT0006927A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários pactuados nos períodos de 

04/01/2010 a 11/04/2016 e CONDENAR a parte requerida a pagar o valor 

de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que 

deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) a parte 

requerente, no período de 10/01/2012 a 11/04/2016, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e, correção 

monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; 

respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Renata 

Mattos Camargo de PaivaJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, etc.Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95.Intime-se a parte reclamante para apresentar as fichas 

financeiras legíveis do período não prescrito e a planilha de cálculo, para 

fins de futura execução.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001953-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIRLEY ROCHA SANTANA BERTULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001938-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 11:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001966-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001987-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON SOUZA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501602-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501602-61.2015.8.11.0001. REQUERENTE: PEDRO CEZAR DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO Converte-se a decisão em diligência, encaminhando-se 

os autos para a Contadoria Judicial para elaborar cálculo atualizado, nos 

termos da legislação vigente. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002881-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002881-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SAYARA OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo utilizando o índice 

determinado na sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031436-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE MARIA DILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031436-58.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDILSE MARIA DILL REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO c/c DECLARAÇÃO DE INDÉBITO c/c LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS na qual a parte autora postula: “6) Seja confirmada a 

liminar e a condenação do Estado de Mato Grosso em restituir os 

descontos previdenciários retroativos aos últimos cinco anos, que nos 

valores atuais ( a função gratificada (FDE) atualmente tem o valor de R$ 

1.623,85, incidentes 11% e multiplicado por 60 meses ( 5 anos) resultaria 

R$ 10.717,20, devidamente atualizados apurados em liquidação de 

sentença.” g.n. No sistema dos juizados não se admite liquidação de 

sentença, de modo que cabe ao autor quantificar monetariamente o 

pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, inclusive para se 

aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 12.153/09. Intime-se a 

parte autora para apresentar o demonstrativo de cálculo do total do valor 

que pretende receber devidamente atualizado, até a data de distribuição, 

de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002764-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE MOREIRA DE MATOS BANKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002764-29.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELISANE MOREIRA DE MATOS 

BANKOW REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar 

os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000553-88.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SQUIZATTO (REQUERENTE)

MARGARETH DE BARROS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT17016-O (ADVOGADO(A))

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES OAB - MT20823-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000553-88.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ANA SQUIZATTO, 

MARGARETH DE BARROS CORDEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para trazer planilha de 

cálculo e atualização do crédito nos exatos termos e período determinado 

em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARCIO FERNANDES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000354-95.2018.8.11.0001. REQUERENTE: SERGIO MARCIO FERNANDES 

DE MENDONCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Converte-se a decisão em 

diligência, determinando a remessa dos autos para a contadoria judicial 

para realização do cálculo, nos termos da sentença proferida no id. 

15281124. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000424-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA OAB - MT18853-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000424-49.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001210-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001210-59.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FLORIANO VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000965-19.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO ALVES 

LIMA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, FLORIANO 

VITOR DA COSTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento 

da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502861-28.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502861-28.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 
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agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002107-58.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002107-58.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE CARDUS BARROS 

FIGUEIREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consultado ao sistema SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o 

pagamento, conforme documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da concordância do valor 

depositado e integral quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003553-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DOS SANTOS MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003553-73.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TANIA DOS SANTOS MUNIZ REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo de 

cálculo atualizado e individualizado referente aos requeridos, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500906-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACIEL SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500906-25.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULA MACIEL SANTOS 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000737-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000737-44.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO NA PE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o 

art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002610-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ILZA CAVALCANTE PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002610-11.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARA ILZA CAVALCANTE 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar a planilha de cálculo atualizada conforme estipulado na 

sentença, aplicando-se os juros a partir do trânsito em julgado da 

sentença, ao invés da data do desembolso, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002576-07.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002576-07.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PORTINARI SANTANA VITURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002035-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENAN 

PORTINARI SANTANA VITURI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 
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12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CAMILA MARTINS DA HUNGRIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002055-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAMELA CAMILA 

MARTINS DA HUNGRIA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT15026-O (ADVOGADO(A))

ANA MIRLEI CEBALHO DA SILVA OAB - 318.431.401-44 

(REPRESENTANTE)

GICELIA GONCALINA SANTANA DE ALMEIDA OAB - 482.753.521-34 

(REPRESENTANTE)

GILVAN RODRIGUES DA SILVA OAB - 353.920.961-15 (REPRESENTANTE)

MARCIA BENEDITA DA SILVA OAB - 429.524.681-68 (REPRESENTANTE)

JANE CRISTINA IGNOTTI OAB - 195.478.878-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002071-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANE CRISTINA 

IGNOTTI e outros (4) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

CESAR LUCAS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001245-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001245-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: RANULFO DE AQUINO NUNES (CPF N° 

108.597.641-68). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$10.540,06 - cálculo no Id. 28159212. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$2.798,83 Valor total bloqueado: R$13.338,89 

(treze mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502756-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502756-51.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ AUGUSTO LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUIZ AUGUSTO LEITE (CPF N° 003.867.371-18). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$3.038,21 - cálculo no Id. 21922477. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$118,75 Valor total bloqueado: R$3.156,96 (três mil, cento e cinquenta e 

seis reais e noventa e seis centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001286-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001286-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 
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sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: RANULFO DE AQUINO NUNES (CPF N° 

108.597.641-68). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.777,01 - cálculo no Id. 28159226. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.750,77 Valor total bloqueado: R$9.527,78 

(nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002476-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002476-52.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro 

de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado 

conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 

12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: SARA TONEZER (CPF N° 275.842.320-00). Executado: 

ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor 

líquido: R$26.140,72 - cálculo no Id. 17069697. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$8.716,33 Valor total bloqueado: R$34.857,05 (trinta e quatro mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502983-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502983-07.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (CPF N° 

870.206.706-44). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.469,88 - cálculo no Id. 17006480. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.634,29 Valor total bloqueado: R$9.104,17 

(nove mil, cento e quatro reais e dezessete centavos). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500784-80.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AMANCIO DE FIGUEIREDO NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500784-80.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JUREMA AMANCIO DE 

FIGUEIREDO NEGRAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: JUREMA AMANCIO DE 

FIGUEIREDO NEGRAO (CPF N° 207.730.481-20) Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$22.005,24 

(cálculo no id. 15609152, sendo o valor R$17.458,00 referente ao crédito 

do exequente, o valor de R$2.273,62 relativo aos honorários contratuais e 

o valor de R$2.273,62 alusivo aos honorários sucumbenciais. Valor para 

quitação de guia previdenciária: R$2.280,56 Valor para quitação de guia 

de IR: R$993,78 (referente a parte autora) e 59,94 (referente aos 

honorários advocatícios) Valor total bloqueado: R$25.339,53 (vinte e cinco 

mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502128-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 593 de 908



Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502128-62.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE VESPASIANO PECHE (CPF N° 000.846.871-00). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.849,68 - cálculo no Id. 17375243. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$640,42 Valor total bloqueado: R$5.490,10 (cinco mil, quatrocentos e 

noventa reais e dez centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000898-54.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000898-54.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Homologa-se a renúncia de id. 24699301, acerca da atualização 

da mora. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES (CPF N° 033.372.391-02) Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$4.648,22 - 

cálculo nos id. 12854923. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$564,00 Valor total 

bloqueado: R$5.212,22 (cinco mil, duzentos e doze reais e vinte e dois 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502270-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502270-32.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE VESPASIANO PECHE (CPF N° 000.846.871-00). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.951,79 - cálculo no Id. 17374887. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$679,15 Valor total bloqueado: R$5.630,94 (cinco mil, seiscentos e trinta 

reais e noventa e quatro centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501150-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501150-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO (CPF N° 141.746.148-90). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$11.164,64 - cálculo no Id. 27218475. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$3.035,73 Valor total bloqueado: R$14.200,37 (quatorze mil, duzentos 

reais e trinta e sete centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502695-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA TAQUES BARINI (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502695-93.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LIVIA TAQUES BARINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LIVIA TAQUES BARINI (CPF N° 023.971.351-67). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.342,09 - cálculo no Id. 27218730. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$447,87 Valor total bloqueado: R$4.789,96 (quatro mil, setecentos e 

oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000654-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000654-91.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MATEUS GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Homologa-se a 

renúncia de id. 27668590, acerca da atualização da mora. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MATEUS GONCALVES DA SILVA (CPF N° 

043.740.851-57) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$7.601,05 - cálculo nos id. 22240800. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.684,05 Valor total bloqueado: R$9.285,10 

(nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504500-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504500-47.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (CPF N° 

870.206.706-44). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$3.343,49 - cálculo no Id. 17006461. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$172,62 Valor total bloqueado: R$3.516,11 (três 

mil, quinhentos e dezesseis reais e onze centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000331-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000331-86.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MILTON SOARES NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MILTON SOARES NETO (CPF N° 028.318.291-19). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$3.893,08 - cálculo no Id. 27949443. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$309,44 Valor total bloqueado: R$4.202,52 (quatro mil, duzentos e dois 

reais e cinquenta e dois centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011598-66.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011598-66.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SHIRLENE BENITES (CPF N° 008.858.371-69). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$7.312,49 - cálculo no Id. 27985175. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$1.574,57 Valor total bloqueado: R$8.887,06 (oito mil, oitocentos e oitenta 

e sete reais e seis centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001317-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001317-74.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO 

GROSSO NA PE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (CPF N° 

474.396.889-53). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$2.297,91 - cálculo no Id. 27982409. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$31,94 Valor total bloqueado: R$2.329,85 (dois 

mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502127-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502127-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE VESPASIANO PECHE (CPF N° 000.846.871-00). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.923,70 - cálculo no Id. 27980256. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$668,48 Valor total bloqueado: R$5.592,19 (cinco mil, quinhentos e 

noventa e dois reais e dezenove centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505104-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505104-08.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (CPF N° 

502.274.401-53). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$2.198,58 - cálculo no Id. 27969377. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$23,89 Valor total bloqueado: R$2.222,47 (dois 

mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 
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conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504937-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504937-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (CPF N° 

389.288.926-00). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$22.394,47 - cálculo no Id. 28032808. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$7.295,32 Valor total bloqueado: R$29.689,79 

(vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e nove 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000770-97.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (CPF N° 

038.613.031-08). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$4.807,78 - cálculo no Id. 28016886. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$624,51 Valor total bloqueado: R$5.432,29 (cinco 

mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001186-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001186-65.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SHIRLENE BENITES (CPF N° 008.858.371-69). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$17.952,56 - cálculo no Id. 28017747. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$5.610,46 Valor total bloqueado: R$23.563,02 (vinte e três mil, 

quinhentos e sessenta e três reais e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505354-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505354-41.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não 

adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme 

determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 

dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (CPF N° 337.204.281-68). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$18.932,44 - cálculo no Id. 27968917. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$5.982,14 Valor total bloqueado: R$24.914,58 (vinte e quatro mil, 
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novecentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502126-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502126-92.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE VESPASIANO PECHE (CPF N° 000.846.871-00). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$4.842,82 - cálculo no Id. 27839792. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$637,81 Valor total bloqueado: R$5.480,63 (cinco mil, quatrocentos e 

oitenta reais e sessenta e três centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000458-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000458-24.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SHIRLENE BENITES (CPF N° 008.858.371-69). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$15.898,10 - cálculo no Id. 28016875. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$4.831,18 Valor total bloqueado: R$20.729,28 (vinte mil, setecentos e 

vinte e nove reais e vinte e oito centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500017-71.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500017-71.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES (CPF N° 994.690.731-34). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$17.558,34 - cálculo no Id. 21922734. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$5.460,95 Valor total bloqueado: R$23.019,29 (vinte e três mil, dezenove 

reais e vinte e nove centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 

2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502271-17.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0502271-17.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE VESPASIANO PECHE (CPF N° 000.846.871-00). 
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Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$5.056,54 - cálculo no Id. 21917599. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$718,88 Valor total bloqueado: R$5.775,42 (cinco mil, setecentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504266-65.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504266-65.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor 

não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme 

determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 

dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (CPF N° 

044.662.638-41). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$13.887,69 - cálculo no Id. 27993380. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$4.068,62 Valor total bloqueado: R$17.956,31 

(dezessete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e um 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052224-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1052224-25.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA FERNANDA FREITAS DE 

ALMEIDA REU: ESTADO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como 

repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, 

quais sejam: REsp 1.692.023[1], REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020, 

bem como determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal 

Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da 

modificação da ordem determinada por aquela Corte. Aguarde-se em 

Secretaria no lote de processos suspensos por força de decisão 

proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.023-MT (2017/0170364-8) – Min. 

Herman Benjamin; [2] CERTIDÃO Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, 

ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta 

data, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou 

o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), 

suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, 

inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do 

Sr. Ministro Relator. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros 

Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, 

Gurgel de Faria e Francisco Falcão. Quanta à afetação do processo, 

divergiram os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena 

Costa.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000805-91.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000805-91.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES (CPF N° 021.551.931-06). Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$17.325,84 - 

cálculo no Id. 28053809. Valor para quitação de guia previdenciária: (não 

aplicável) Valor para quitação de guia de IR: R$5.372,74 Valor total 

bloqueado: R$22.698,58 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais 

e cinquenta e oito centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500588-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIS PEGORARO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500588-76.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXIS PEGORARO DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 
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de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ALEXIS PEGORARO DE SOUZA (CPF N° 

015.453.198-71). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$21.518,59 - cálculo no Id. 17334351. 

Valor para quitação de guia previdenciária: R$3.520,21 Valor para 

quitação de guia de IR: R$6.963,11 Valor total bloqueado: R$32.001,91 

(trinta e dois mil, um real e noventa e um centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501091-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501091-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIZETE LAZZAROTTO 

MENDES DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: MARIZETE LAZZAROTTO 

MENDES DA COSTA (CPF N° 556.069.469-04). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$31.310,92 - cálculo no Id. 17375253. Valor para quitação de guia 

previdenciária: R$3.869,89 Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$35.180,81 (trinta e cinco mil, cento e 

oitenta reais e oitenta e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503107-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0503107-24.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADALBERTO FERREIRA DE 

LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ADALBERTO FERREIRA DE LIMA (CPF N° 

449.917.119-91). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$3.393,23 - cálculo no Id. 14752489. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$3.393,23 

(três mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002906-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA LEITE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002906-78.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARISTELA LEITE DE ALMEIDA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por MARISTELA LEITE DE 

ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

readaptação da requerente, consistente na permanência do cargo, porém 

com redução de carga horária até 20 horas semanais. A requerente alega 

que apesar do pedido de readaptação ter sido deferido 

administrativamente para que a servidora fosse colocada em funções 

compatíveis com suas limitações, não foi reduzida a carga horária em 50% 

para que pudesse realizar acompanhamento médico e fisioterapêutico. 

Tutela antecipatória foi deferida. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei Complementar 04/90 – 

Estatuto dos Servidores públicos de Mato Grosso, aplicável ao presente 

caso, trata da readaptação em seu artigo 30, vejamos: Art. 30 

Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. § 1° Se 

julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado, 

nos termos da lei vigente. § 2° A readaptação será efetivada em cargo de 

carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. § 3° Em 

qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou 

redução de remuneração do servidor. O dispositivo da referida lei prevê a 

possibilidade de readaptação do servidor público em razão de sua 
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limitação física ou mental, mas não com a redução da carga horária. Para 

fins de tratamento médico ou fisioterápico há outros possibilidades 

previstas na lei, tais como a licença para tratamento de saúde. Neste 

prisma, diante da ausência de previsão legal, não há como acolher-se o 

pedido de redução de carga horária pretendido pela requerente. Ante o 

exposto, REVOGA-SE a liminar anteriormente concedida e JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035715-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGINA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1035715-87.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GLAUCIA REGINA DIAS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVA FGTS” proposta por GLAUCIA REGINA DIAS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciada em contratos 

temporários sucessivos para exercer a função de Professor, no período 

de 2004 a 2017, objetivando a declaração de nulidade dos contratos 

temporários e pagamento do FGTS sobre a remuneração do período 

laborado de 04.02.2015 a 07.09.2017 Citada, a parte reclamada 

apresentou a contestação. Passa-se à apreciação. Os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista 

que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Observa-se, 

ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que “A não 

observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a 

punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF 

estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, a 

contratação ocorreu sucessivamente nos períodos de 06/2004 a 09/2017, 

todavia o pedido da parte se delimita ao intervalo de 04/02/2015 a 

07/09/2017. Assim, vê-se que a espécie de contratação não se enquadra 

na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não estando claro, 

inclusive, as circunstâncias da contratação conforme especificação legal 

– ônus probatório que é imposto ao requerido. Por essa premissa, 

impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por não 

observância às regras que embasam esta espécie de relação. Nesse 

sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)” De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato temporário possui 

natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao 

saldo de salário e FGTS, não sendo possível outorgar ao contratado 

temporário maiores direitos que o próprio servidor concursado possui. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários descritos nos 

autos e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos 

períodos de 04/02/2015 a 07/09/2017, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos, respeitado o teto 

do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 
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Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PADILHA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000127-71.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: IVAN PADILHA DE AMORIM 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

35.645,50 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

24226682. Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso 

por erro quanto a data inicial de incidência dos juros, e requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 26234544). Ademais, o exequente informa em 

sua manifestação que concorda com os cálculos apresentados pela 

fazenda pública, conforme id 26999424. Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 31.469,11 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove 

reais e onze centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505823-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COUTINHO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505823-24.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE COUTINHO MOTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001171-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY TRINDADE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001171-62.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: NEURACY TRINDADE SANTANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por NEURACY TRINDADE 

SANTANA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos valores 

atualizados de R$1.535,61 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta 

e um centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$5.789,69 (cinco mil 

setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 

concernente ao MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 

22954753 e 22954754. O Executado concordou com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 24289431). Ante o exposto, 

HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos id. 22954753 e 22954754, 

sendo o valor de R$1.535,61 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e 

sessenta e um centavos), referente ao ESTADO DE MATO GROSSO e o 

valor de R$5.789,69 (cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos), concernente ao MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000992-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO AZEVEDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000992-02.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ALUIZIO AZEVEDO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502141-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON JESUS DA SILVA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502141-61.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JANDERSON JESUS DA SILVA 

AGUIAR EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

16.411,17 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e dezessete 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 10476890. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu 

a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 12486229). Ademais, o exequente informa em 

sua manifestação que concorda com os cálculos apresentados pelo 

Município de Cuiabá, conforme id 13572015. No que tange ao pedido de 

destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pelo Município de Cuiabá e HOMOLOGA-SE 

o valor de R$ 6.462,51 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos) e os honorários sucumbenciais fixados em 15% 

(quinze por cento) no valor R$969,37 (novecentos e sessenta e nove 

reais e trinta e sete centavos). . Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505276-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA NERIS ARAUJO OAB - MT10336/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505276-81.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: PEDRO SOARES DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 23.959,08 

(vinte e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos). 

Citado, o executado concordou com o cálculo apresentado (id. 25305064). 

Passa-se ao julgamento. Diante a plausibilidade dos cálculos 

apresentados, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 23.959,08 (vinte e três mil, 

novecentos e cinquenta e nove reais e oito centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003314-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOVINO PULQUERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003314-58.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSIAS JOVINO PULQUERIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.224,51 

(cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 23443585. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 25172764). Ademais, o exequente informa em 

sua manifestação que concorda com os cálculos apresentados pela 

fazenda pública, conforme id 252225058. Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 4.433,48 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

quarenta e oito centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001191-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001191-19.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, a qual atuou no processo de código n° 805043, em tramite junto a 

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$1.211,74 (hum mil, duzentos e onze reais e setenta e quatro centavos). 

O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 23165332. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.211,74 (hum 

mil, duzentos e onze reais e setenta e quatro centavos), referente aos 

honorários periciais do processo de código n° 805043, em tramite junto a 

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000520-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURCIMAR FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000520-64.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DURCIMAR FIGUEIREDO 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 7.760,88 

(sete mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no id. 12284353. Citado, o executado 

impugnou a execução, alegando excesso e requereu a redução do valor. 

Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante que entende correto 

(id. 13286315). Quanto ao excesso alegado, razão assiste ao 
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embargante, eis que o embargado utilizou a taxa de juros diversa do 

fixado na sentença, não alcançando o montante correto. Ante o exposto, 

ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos pelo Município de Cuiabá e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.007,73 (quatro mil, sete reais e setenta e 

três centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001302-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIA ALIENDRE PONCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANNA PAULA FERNANDES DELGADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001302-08.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: VENANCIA ALIENDRE 

PONCIANO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.302,46 

(quatro mil, trezentos e dois reais e quarenta e seis centavos). Citado, o 

executado concordou com o cálculo apresentado (id. 13720358). 

Passa-se ao julgamento. Diante a plausibilidade dos cálculos 

apresentados, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.302,46 (quatro mil, 

trezentos e dois reais e quarenta e seis centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001163-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001163-85.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GILSON MARCOS PEREIRA 

TUPAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por GILSON 

MARCOS PEREIRA TUPAN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando o recebimento dos 

valores atualizados de R$3.906,06 (três mil novecentos e seis reais e seis 

centavos), referente ao ESTADO e o valor de R$2.409,71 (dois mil 

quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos), concernente ao 

MTPREV, conforme demonstrativos de cálculos id. 22788705 e 22788706. 

O Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

15612666). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os cálculos elaborados nos 

id. 22788705 e 22788706, sendo o valor de R$3.906,06 (três mil 

novecentos e seis reais e seis centavos), referente ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e o valor de R$2.409,71 (dois mil quatrocentos e nove reais e 

setenta e um centavos), concernente ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003330-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003330-12.2017.8.11.0001. REQUERENTE: LUCIANA CARLA PIRANI 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.877,89 

(cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 23443558. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso por erro quanto a 

data inicial de incidência dos juros, e requereu a redução do valor. Para 

tanto, junta planilha de cálculos com o montante que entende correto (id. 

25296532). Ademais, o exequente informa em sua manifestação que 

concorda com os cálculos apresentados pela fazenda pública, conforme 

id. 26001619. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução 

opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 5.620,73 

(cinco mil seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos). Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001884-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES FINOTTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001884-08.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANA RODRIGUES FINOTTO 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 2.118,25 

(dois mil cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Citado, o 

executado concordou com o cálculo apresentado (id. 26649132). 

Passa-se ao julgamento. Diante a plausibilidade dos cálculos 

apresentados, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 2.118,25 (dois mil cento e 

dezoito reais e vinte e cinco centavos). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502745-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502745-85.2015.8.11.0001. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE 

SOUZA LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 3.307,93 

(três mil trezentos e sete reais e noventa e três centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no id. 23460285. Citado, o executado 

impugnou a execução, alegando excesso no cálculo, onde requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 24688172). Ademais, o exequente informa em 

sua manifestação que concorda com os cálculos apresentados pela 

fazenda pública, conforme id. 25500383. Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 3.021,94 (três mil e vinte um reais e noventa e quatro 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002199-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO NONATO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

ANA IARAJU FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT7990/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002199-02.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SEVERINO NONATO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. SEVERINO 

NONATO DE MORAIS ajuizou ação de título executivos extrajudicial 

referente a Certidão de Saldo Remanescente da Carta do Ministério Público 

nº 02453, no valor de R$ 11.586,25, almejando o recebimento desta 

importância corrigida no montante de R$ 16.730,32. Citado, o executado 

impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando, 

preliminarmente, a prescrição, e no mérito, excesso, entendendo correto a 

quantia de R$ 13.858,37. Decido. Destaca-se que o crédito executado 

refere-se a Certidão de Saldo Remanescente da Carta do Ministério 

Público, emitida no dia 01/09/2014, que se encontra juntada no id. 

9570780, portanto, não decorrido o prazo prescricional quinquenal. 

Quanto ao cálculo, razão assiste ao embargante, vez que os juros de 

mora sobre as certidões de crédito somente se aplicam a partir da citação 

da parte executada. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 13.858,37 (treze mil oitocentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e sete centavos), conforme cálculo apresentado no id. 11529103. 

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015666-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015666-59.2016.8.11.0041 REQUERENTE: KARINE APARECIDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA FGTS” proposta por KARINE 

APARECIDA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

consubstanciada em contratos temporários sucessivos para exercer a 

função de Professor, no período de 2000 a 2014, objetivando a 

declaração de nulidade dos contratos temporários e pagamento do FGTS 

sobre a remuneração bruta do período laborado de 29/01/2013 a 

12/03/2014. Citada, a parte reclamada apresentou a contestação. 

Passa-se à apreciação. Rejeita-se a preliminar de prescrição, tendo em 

vista que para o nos casos envolvendo a fazenda pública se aplica o 

artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem uma forma excepcional de 

contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” Observa-se, ainda, o § 2º do artigo 

alhures mencionado que preceitua que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação regulamentará o regime jurídico administrativo especial, tendo 

em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio 

de concurso público ou estatutário. Assim, a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público se dá por norma específica, não se aplicando a CLT. 

Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso 

do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 88, de 11 de maio de 2015, 

a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor 

Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 

1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as 

Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste 

Decreto. Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) IV – 

admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive 

estrangeiros: (g.n.) a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As 

contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo 

máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I 

e III, deste decreto; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 

2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; (g.n.) III – 24 (vinte e quatro) 
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meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, 

IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; Parágrafo único. Na hipótese de 

qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o 

prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo 

de afastamento do servidor substituído. Art. 9º Os prazos previstos no 

artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual 

período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o 

exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, a contratação ocorreu 

sucessivamente nos períodos de 06/2000 a 03/2014, todavia o pedido da 

parte se delimita ao intervalo de 29/01/2013 a 12/03/2014. Assim, vê-se 

que a espécie de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis 

que ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias 

da contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é 

imposto ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da 

nulidade dos contratos por não observância às regras que embasam esta 

espécie de relação. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016)” De consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato 

temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga 

somente direito ao saldo de salário e FGTS, não sendo possível outorgar 

ao contratado temporário maiores direitos que o próprio servidor 

concursado possui. Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários descritos nos autos e CONDENAR o requerido a pagar o valor 

de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título 

de FGTS), nos períodos de 29/01/2013 a 12/03/2014, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos, respeitando o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034921-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI BENEDITO TASSI DE GODOI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1034921-66.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GENI BENEDITO TASSI DE GODOI 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Cuida-se de 

“ação anulatória de ato jurídico”, proposta por GENI BENEDITO TASSI DE 

GODOI, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN/MT – 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO, 

objetivando seja “declarado a ilegalidade da Portaria nº 

100/2001-SEFAZ/MT, bem como a nulidade do ato jurídico emitido pelo 

Primeiro/Requerido (ato indeferitório do direito à isenção em discussão), 

reconhecendo o direito à isenção ao pagamento do IPVA do automóvel 

adquirido pela Autora, nos termos das leis que regem a matéria, 

determinando ainda, o levantamento do valor consignado”. A liminar foi 

deferida. Citados, os requeridos apresentaram contestação. Passa-se ao 

julgamento. ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, porquanto 

ser da competência do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 

secretaria, a instituição, cobrança e isenção do IPVA, conforme disposto 

nos artigos 22 e 29 da Lei Estadual n. 7.301/00, descabendo querer ou 

impor ao DETRAN/MT qualquer pedido relativo a esse tributo, pois é 

incompetente para a desconstituição de cobrança de tributos. Por 

consequência determino sua exclusão da lide. Passe-se ao mérito. Em 

síntese, alega a Autora ser portadora de Câncer de Cólon e de Câncer de 

endométrio e por conta da doença adquiriu o veículo de Placa QBU-7704, 

tendo buscado perante a Receita Federal a isenção do imposto sobre 

produtos industrializados (IPI), e na Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso a isenção do imposto sobre a circulação de mercadorias 

(ICMS), a qual foi deferida por ser portadora de neoplasia. Argumenta que 

ao pleitear a isenção do IPVA, benefício esse fornecido aos portadores de 

necessidades especiais, o pedido foi indeferido pelo Estado sob o 

fundamento de que a parte autora “não preencheu todos os requisitos do 

inciso I do Art. 6º da referida portaria; ou seja, o Laudo da Junta Médica 

juntada aos autos não atestou que a requerente apresenta algum tipo de 

incapacidade para dirigir automóvel”. A Lei Estadual nº 7.301/2001, que 

instituiu a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores, prevê, em seu artigo 7º, III, § 4, I, as hipóteses de isenção do 

imposto, dentre as quais não se inclui a neoplasia: Art. 7º É isenta do 

imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos: (...) III - veículo 

fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou 

conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para 

o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, 

conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 

(um) veículo por proprietário; (Nova redação dada pela Lei 10.640/17) (...) 

§ 4º Considera-se beneficiário do inciso III do Art.7º: (Nova redação dada 

ao § 4º pela Lei 9.586/11) I - pessoa portadora de deficiência física aquela 

que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo, que acarrete o comprometimento da função física, sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções. O Decreto n. 1.977, de 23 de 

novembro de 2000, que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade de 

veículos Automotores – IPVA, que em seu art. 7º, inciso III, assim dispõe: 

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos: 

(...) II - veículo automotor destinado a pessoa portadora de deficiência 

física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por 

intermédio de seu representante legal, observado o disposto em portaria 

editada pela Secretaria de Estado de Fazenda, limitado a único veículo por 

proprietário; (cf. inciso III do art. 7º da Lei n° 7.301/2000, observada a 

redação conferida pela Lei n° 9.222/2009 – efeitos a partir de 14 de 

outubro de 2009). (Nova redação dada pelo Dec. 2.219/09) (...) § 2º As 

isenções devem ser previamente reconhecidas pela Secretaria de Estado 

de Fazenda, mediante requerimento apresentado pelo interessado até o 

último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, conforme 

ato normativo a ser editado. (cf. redação dada pela Lei nº 7.301/00, 

alterada pela Lei nº 7.867/02). (Nova redação dada pelo Dec. 8.201/06) § 

3º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 606 de 908



considera-se: (cf. § 4º do art. 7º da Lei n° 7.301/2000, observada a 

redação conferida pela Lei n° 9.222/2009 – efeitos a partir de 14 de 

outubro de 2009). (Acrescentado pelo Dec. 2.219/09) I – pessoa 

portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa 

ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o 

comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplesia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida; (...) II – pessoa 

portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual 

ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor 

correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte graus), ou a ocorrência 

simultânea de ambas as situações; III – pessoa portadora de deficiência 

mental, severa ou profunda ou autista aquela cuja condição seja atestada 

conforme os critérios e requisitos definidos na Portaria Interministerial 

SEDH/MS nº 2, de 21 de novembro de 2003, ou em outra que venha a 

substituí-la. (...) § 4º O veículo a que se refere o inciso III do caput poderá 

ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha 

plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus 

representantes legais. (cf. § 5º do art. 7º da Lei n° 7.301/2000, observada 

a redação conferida pela Lei n° 9.222/2009 – efeitos a partir de 14 de 

outubro de 2009).(Acrescentado pelo Dec. 2.219/09) Ainda, a Portaria n. 

100/2001 – SEFAZ, prevê nos artigos 5º, 6º e 8º a documentão 

comprobatória e informaçãos ao atendimento das condições estabelecidas 

para a concessão da Isenção do IPVA. Senão vejamos: Art. 5º Sem 

prejuízo do disposto nos artigos 6º ou 7º, o requerimento de 

reconhecimento de isenção ou de não-incidência deverá estar instruído 

com: I - declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades 

essenciais do interessado; II - cópia do Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício anterior; III - cópia do 

Certificado de Registro de Veículo (frente e verso); IV - Cédula de 

Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ, comprovando sua 

inscrição, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil; (Nova 

redação dada pela Port. 208/09, efeitos a partir de 14/10/09) V - 

ressalvado o disposto no § 2º do artigo 2º, cópia do documento fiscal de 

aquisição do veículo que deverá, obrigatoriamente, estar em nome do 

requerente, quando se referir a veículo novo. (Nova redação dada pela 

Port. 208/09, efeitos a partir de 14/10/09) (...) § 2º Para reconhecimento da 

isenção, o contribuinte deverá apresentar, ainda, Certidão Negativa de 

Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais, constante do 

Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005. (Acrescentado pela 

Portaria 18/07) Art. 6º O reconhecimento de isenção condicionar-se-á à 

apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes 

documentos: I - veículo pertencente a deficiente físico: a) laudo de perícia 

médica expedida pelo DETRAN/MT, atestando sua completa incapacidade 

para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo 

especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as 

adaptações necessárias; b) cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT 

comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor; 

c) cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o 

interessado autorizado a dirigir veículo adaptado. (...) § 3º Fica 

dispensada a observância do disposto na alínea a do inciso I deste artigo, 

quando a espécie de deficiência que incapacitar o interessado, 

comprovada por laudo expedido por médico integrante da rede pública de 

saúde, não lhe permitir a condução do veículo, ainda que adaptado. 

(Acrescentado pela Port. 208/09, efeitos a partir de 14/10/09) (...) Art. 8º 

Os requerimentos de reconhecimento de isenção ou de não-incidência do 

IPVA, acompanhados das informações e dos documentos comprobatórios 

do atendimento das condições estabelecidas para sua concessão, serão 

dirigidos à GIPVA/SIOR que integra a estrutura da Secretaria Adjunta da 

Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, à qual compete a sua 

apreciação e deliberação. (Nova redação dada pela Port. 208/09, c/c 

Port.339/11, que substituiu remissão feita à unidade fazendária) (...) § 8º 

O pedido que não esteja acompanhado de toda a documentação exigida 

será indeferido, de plano, sem análise de mérito. Assim, para ser 

beneficiário da isenção do IPVA é necessário o cumprimento das 

obrigações, fixadas em lei, para o regular reconhecimento administrativo. 

No caso concreto, verifica-se pelo relatório médico de id. 10731219 - Pág. 

1 que a requerente é portadora de Ca de Cólon (CID C 18.9). Contudo, 

embora acometido por tal doença, não há nos autos qualquer 

comprovação de que o apelante sofra limitação física, mental, intelectual 

ou sensorial em virtude da moléstia, a caracterizar a condição de 

deficiência prevista na lei. Com efeito, no laudo da junta médica especial 

do DETRAN (id. 10731232 - Pág. 9) acostado aos autos observa-se que a 

requerente foi considerada apta para direção veicular sem uso obrigatório 

de adaptação, bem como, não constatou qualquer limitação funcional que 

justifique a adaptação e o direito a isenção do tributo. Ademais, o fato de a 

parte autora ser portadora de câncer, por si só, não é suficiente para o 

reconhecimento da isenção. Na situação em apreço a requerente se 

limitou a afirmar que permanece com sequelas, sem sequer indicar o que a 

doença ocasionou para torná-la inapta para dirigir. Anote-se que o 

benefício da isenção do IPVA destina-se apenas aos portadores de 

deficiência, e não a todos os contribuintes acometidos por doença de 

saúde. Nesse diapasão, a Administração Pública, estando vinculada ao 

princípio da legalidade estrita, deve obediência ao legalmente prescrito, de 

forma que o administrador só pode atuar onde a lei o autoriza. Do 

contrário, estariam sendo violados o princípio constitucional da igualdade e 

o princípio da isonomia tributária, pelos quais se garante tratamento justo e 

igualitário aos contribuintes em situação de equivalência. Diante disso, não 

há elementos nos autos que apontem para a ilegalidade da atuação do 

Estado ao negar a isenção do IPVA, mas, ao contrário, observa-se o 

respeito ao Princípio da Legalidade Estrita, que deve orientar a atividade 

administrativa. Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar e JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001135-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001135-83.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. FLAVIO RIBEIRO 

DE MELLO ajuizou ação de títulos executivos referentes aos honorários 

periciais fixados nos processos abaixo indicados, almejando o 

recebimento da importância corrigida de R$ 15.332,16: a) em trâmite na 5ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT: códigos nº 909344, 953063, 

952074, 947616, 775270, 1082243, 1083668, 1008563, 1135749, 

1025143, 1010548, 1144848, 900296, 1059292 e 1049154. b) em trâmite 

na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT: códigos nº 945198, 945198 e 

1019583. c) em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT: 

códigos nº 922595 e 810850. Citado, o executado impugnou o cálculo 

apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo correto a 

quantia de R$ 12.841,83 (id. 20933354). O exequente discordou do 

mencionado cálculo (id. 22772646). Decido. Razão assiste ao embargante, 

vez que inaplicável juros de mora sobre os créditos decorrentes do 

exercício de perícia em processos judiciais com valores fixados por 

decisão judicial. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de execução 

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o crédito de 

R$ 12.841,83 (doze mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e três 

centavos), conforme cálculo apresentado no id. 20933354. Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 
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SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1031988-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEY RODRIGUES DE MOURA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031988-23.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCISNEY RODRIGUES DE 

MOURA SILVA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 6.308,27 (seis mil trezentos e oito 

reais e vinte e sete centavos), conforme planilha de cálculo id. 16263916. 

Citado, o Executado manifestou concordância (id. 26046286). Verifica-se 

que a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente está em 

consonância com a sentença. Registra-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o de ID 16263916, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 6.308,27 (seis 

mil trezentos e oito reais e vinte e sete centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Não incide condenação em custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002871-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002871-73.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA ajuizou ação de título 

executivo de 6 URH´s referente aos honorários de defensor dativo 

fixados nos processos de código nº 522163 (1 URH), nº 338226 (1URH), 

nº 86926 (1 URH’s), nº 494737 (1URH), nº 305296 (1 URH), nº 514428 (1 

URH), todos em trâmite na Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – 

MT, almejando o recebimento da importância total atualizada de R$6.024,97 

(seis mil, vinte e quatro reais e noventa e sete centavos). Citado, o 

executado alegou excesso e juntou demonstrativo com o montante que 

entende correto, qual seja, R$ 5.458,98 (cinco mil quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos). (id. 18192572). O 

exequente manteve-se inerte. Considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, 

HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 5.458,98 (cinco mil quatrocentos 

e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente e 

atualizada de 06 (seis) URH’s. Sem custas nem honorários, conforme 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003183-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCY LOPES VILHAGRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003183-94.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARILUCY LOPES VILHAGRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora militar do 

Estado de Mato Grosso, postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação 

à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, a autora é servidora militar do Estado de Mato grosso,cuja 

carreira foi completamente reestruturada em 15/12/2005, com a publicação 

da Lei Complementar nº 231/2005. A ação foi proposta no ano de 2016. 

Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 
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da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

das Leis 7360/2000 e 8269/2004 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001279-62.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZE REFFATTI ZINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001279-62.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARLIZE REFFATTI ZINELLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 19.350,86 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 13712111. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando erro no cálculo da 

exequente quanto a aplicação dos juros moratórios (id. 17134955). 

Todavia, razão não assiste ao embargante, eis que a sentença fixou os 

juros de mora a serem calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 

11.960/09, a contar da data da citação. O ácordão transitou em julgado e 

manteve a fixação dos juros nos termos definidos em sentença. 

Verifica-se que a citação ocorreu em 24/06/2016 e a parte exequente 

aplicou juros moratórios desde 07/2016, portanto, de acordo com a 

decisão. Ante o exposto, REJEITAM-SE os Embargos à Execução opostos 

pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 19.350,86 

(dezenove mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000909-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELI RIBEIRO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

ELAINE CARDINALI AERE OAB - 052.768.308-60 (REPRESENTANTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000909-15.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELI RIBEIRO DE ASSIS 

REPRESENTANTE: ELAINE CARDINALI AERE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 69.989,92 

(sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove e noventa reais e dois 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 15464006. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu 

a redução do valor. Argumenta que a parte requerente aplica os juros 

desde a data do título e o correto é da data da citação (16/02/2017) Para 

tanto, junta planilha de cálculos com o montante que entende correto (id. 

14614282). Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução 

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

21.290,01 (vinte um mil, duzentos e noventa reais e um centavo) descrito 

no cálculo juntado no id. 14614282. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002967-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002967-88.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 49.532,48 (quarenta e nove mil quinhentos e trinta e dois 

reais e quarenta e oito centavos), subsidiada pela Nota de Empenho nº 
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26101.0001.17.001979-3, fruto da suposta prestação de serviço de 

cerimonial, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO e registrado pelo 

documento fiscal nº 1245, emitido em 30/10/2017. Citado, o embargante 

alega irregularidade documental e descumprimento das determinações 

contratuais para a percepção da contraprestação postulada. Inicialmente 

cabe ressaltar que a presente demanda foi promovida como ação de 

execução de título extrajudicial, alegando que a Nota de Empenho nº 

26101.0001.17.001979-3 possui, supostamente, equivalência à título 

executivo extrajudicial. Todavia, a uníssona prova documental (Nota de 

Empenho e Contrato) não é apta a comprovar, por si só, a efetiva entrega 

de todo o serviço supostamente prestado pela exequente, bem como 

verificar as formalidades da contratação junto a Administração Pública 

exigidas pela legislação licitatória, restando, pois, inconteste, a 

inadequação da via eleita. Consigne-se, licitações fora da legalidade 

implicam em impedimento de aferição, pela Administração, a respeito do 

melhor preço, da melhor técnica ou do melhor produto. Desta forma, os 

atos praticados pela administração pública deverão seguir os princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos 

demais pressupostos inseridos nos incisos do referido art. 37, da 

Constituição Federal. Decisões recentes do STJ e Tribunais Superiores 

entendem pela impossibilidade de execução imediata de notas de 

empenho, vejamos: EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DO MUNICÍPIO. A nota de 

empenho é documento hábil para comprovar contrato celebrado entre o 

ente federativo e pessoas físicas, jurídicas ou outros entes, podendo 

servir de substituto ao instrumento de contrato, nos termos do art. 62 da 

Lei 8.666/1993. O pagamento da despesa relativa ao empenho descrito na 

nota de empenho apenas é efetivado após a liquidação, quando se apura 

se o contrato foi efetivamente executado (seja parcial ou integralmente), 

apurando-se os valores devidos pela administração àquele que executou 

a obra ou prestou serviços. Nesse momento são apurados a origem e o 

objeto que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve 

pagar a importância para extinguir a obrigação. Referida averiguação tem 

por base, o contrato, ajuste ou acordo, a nota de empenho e os 

comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva de serviços. 

Dessa forma, a apresentação de nota de empenho emitida pelo Município 

agravante/executado não se presta como título de dívida líquida e certa a 

atrair sua execução imediata. (TRT-3 - AP: 00100194520195030146 

0010019-45.2019.5.03.0146, Relator: Ana Maria Amorim Reboucas, Oitava 

Turma) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

EXECUÇÃO FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE GARANTIA 

FIDEJUSSÓRIA. NOTAS DE EMPENHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. O 

ACÓRDÃO DA CORTE DE ORIGEM VAI AO ENCONTRO DA 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRG NO ARESP 104.467/SP, 

REL. MIN. RAUL ARAÚJO; DJE 17.4.2015; AGRG NO AG 669.123/SP, REL. 

MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJe. 6.10.2008. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO DA IOCHPE-MAXION S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O 

entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência 

do STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade destina-se a 

arguir a nulidade do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 618, I 

do CPC/1973. Incide, assim, a Súmula 83/STJ. 2. Agravo Interno da 

IOCHPE-MAXION S.A. a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 

847460 SP 2016/0010309-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 10/05/2019) Dessa forma, não há como prosperar os 

pedidos vindicados na exordial, cuja consequência lógica é a extinção do 

feito sem resolução de mérito. Neste diapasão, o Código de Processo Civil 

é bastante claro a esse respeito, senão vejamos: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou 

de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de 

arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - 

homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação 

for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais 

casos prescritos neste Código.” Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com amparo no art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002545-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DUARTE E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002545-16.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELOIDE DUARTE E SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

condenatória de obrigação de pagar proposta por ELOIDE DUARTE E 

SILVA, objetivando o recebimento dos valores atualizado de R$ 10.287,67 

(dez mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). 

Intimados, os executados ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV 

impugnaram a execução apenas no que tange a necessidade de distinção 

das ordens de requisição de pequeno valor, de acordo com a 

responsabilidade de cada ente executado. A parte exequente apresentou 

novo cálculo, com o mesmo valor total, todavia, adequando-se aos 

embargos no que tange a responsabilidade de cada ente público (id. 

25638074). O embargante quedou-se inerte. Decido. Razão assiste aos 

embargantes, ante a necessidade de distinção entre a responsabilidade 

de cada embargante no cálculo apresentado pela parte exequente, 

todavia, diante da ausência de oposição quanto ao valor executado 

reconhece-se o crédito em sua totalidade. Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

embargos de execução opostos pelos executados e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 10.287,67 (dez mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta 

e sete centavos), conforme cálculo apresentado no id 25638074, sendo a 

quantia de R$ 2.443,70 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e 

setenta centavos) devida pelo ESTADO DE MATO GROSSO e o montante 

de R$ 7.843,97 (sete mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e 

sete centavos) devida pelo MT PREV. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000596-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000596-20.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANDREIA NÚCIA 

DE MARCHI ajuizou ação de título executivo referentes aos honorários de 

defensor dativo fixado no processo de código nº 530163, em trâmite na 

10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 1.777,70. Citado, o executado impugnou o cálculo 

apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo correto a 

quantia de R$ 1.772,83 (id. 18908464). Decido. Razão assiste ao 

embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pela embargada, que 

aplicou juros de 1%, ocasionando discrepância dos valores. Neste 

sentido, constata-se que, de forma acertada, o embargante ESTADO DE 

MATO GROSSO aplicou o juros de 0,5% desde a data da sua citação 

ocorrida no dia 21/03/2019. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ R$ 1.772,83 (mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e 

três centavos), conforme cálculo apresentado no id. 18908464. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000592-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000592-80.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANDREIA NÚCIA 

DE MARCHI ajuizou ação de título executivo referentes aos honorários de 

defensor dativo fixado no processo de código nº 542095, em trâmite na 

10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 1.795,30. Citado, o executado impugnou o cálculo 

apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo correto a 

quantia de R$ 1.772,83 (id. 18908482). Decido. Razão assiste ao 

embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pela embargada, que 

aplicou juros de 1%, ocasionando discrepância dos valores. Neste 

sentido, constata-se que, de forma acertada, o embargante ESTADO DE 

MATO GROSSO aplicou o juros de 0,5% desde a data da sua citação 

ocorrida no dia 21/03/2019. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ R$ 1.772,83 (mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e 

três centavos), conforme cálculo apresentado no id. 18908482. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504596-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILTON RIBEIRO CANTANHEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA OAB - MT0017274A-O 

(ADVOGADO(A))

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

196 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504596-96.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LEONILTON RIBEIRO 

CANTANHEDE REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 4.005,24 (quatro mil cinco reais e vinte e quatro 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12620003. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando erro no cálculo da 

exequente quanto a aplicação do incide de correção monetária e juros, 

requerendo a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária e 0,5% 

ao mês para juros de mora por se tratar de condenação contra a Fazenda 

Pública (id. 15852644), apresentando como valor devido o montante de R$ 

3.482,58 (três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos). Todavia, razão não assiste ao embargante, eis que o 

exequente utilizou os índices fixados pela Turma Recursal no Acórdão 

transitado em julgado sem oposição de Embargos de Declaração pelo 

executado. Ante o exposto, REJEITAM-SE os Embargos à Execução 

opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.005,24 

(quatro mil cinco reais e vinte e quatro centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000594-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000594-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANDREIA NÚCIA 

DE MARCHI ajuizou ação de título executivo referentes aos honorários de 

defensor dativo fixado no processo de código nº 540448, em trâmite na 

10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 1.777,70. Citado, o executado impugnou o cálculo 

apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo correto a 

quantia de R$ 1.772,83 (id. 18909519). Decido. Razão assiste ao 

embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pela embargada, que 

aplicou juros de 1%, ocasionando discrepância dos valores. Neste 

sentido, constata-se que, de forma acertada, o embargante ESTADO DE 

MATO GROSSO aplicou o juros de 0,5% desde a data da sua citação 

ocorrida no dia 21/03/2019. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 
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execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 1.772,83 (mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e 

três centavos), conforme cálculo apresentado no id. 18909519. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000468-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000468-97.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR ajuizou ação execução de título 

executivo de 29 URH’s e um título executivo no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) referentes ao honorário de defensor dativo fixado nos 

processos cód’s nº: 71949, 81024, 78739, 81033, 81313, 81119, 81302, 

55416, 21279, 55922, 54968, 55182, 55821, 60528, 62459, 63728, 50182, 

57295, 62459 e 25244, todos em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 

25.821,45 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e 

cinco centavos). Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 29 (vinte nove) URH’s somada a certidão 

com valor líquido, que perfaz o montante total de R$ 25.821,45 (vinte e 

cinco mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de créditos acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000534-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000534-77.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCHI em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos honorários periciais 

fixados no processo nº 16581-40.2007.811.0042 - em trâmite na 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à 

apreciação. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a 

certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do 

disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002315-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002315-71.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 23 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 66693, 51389, 57490, 70947, 76375, 57346, 

53435, 50792 em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã- MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 23.165,77. Citado, 

o executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 21.156,77 (id. 17340898). 

Decido. Verifica-se que o cálculo de id. 15534969 – Pág. 11/12, 

apresentado pelo exequente, foi feito considerando a atualização da URH 

na tabela de honorários da OAB acrescido indevidamente de juros de 1%, 

e que a planilha de id. 17340900, do Estado, retroagiu erroneamente os 

juros de 0,5% a data de emissão dos títulos de crédito. Portanto, deve ser 

aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido, que é de R$ 928,51, mas sem a incidência 

de juros. Ante o exposto, REJEITA-SE a exceção de pré-executividade 

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia 

correspondente e atualizada de 23 (vinte e três) URH´s, que perfaz o 

montante de R$ 21.355,73 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e três centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008135-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008135-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANA LIDIA DO 

CARMO RIBEIRO ajuizou ação execução de título executivo de 05 URH´s 

referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos processos 

códigos nºs 53363 e 92852, ambos em trâmite na Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT. Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, 

conforme cálculo no corpo da inicial, utilizando-se da tabela de honorários 

da OAB que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 05 (cinco) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 4.642,55 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 

3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das 

certidões de créditos acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002317-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002317-41.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 25 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 55237, 72829, 76168, 38674 em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Aripuanã- MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 23.165,77. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ R$ 22.611,09 (id. 17406038). Decido. Verifica-se 

que o cálculo de id. 15535787 – Pág. 5, apresentado pelo exequente, foi 

feito considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB 

acrescido indevidamente de juros de 1%, e que a planilha de id. 17406741, 

do Estado, retroagiu erroneamente os juros de 0,5% a data de emissão 

dos títulos de crédito. Portanto, deve ser aplicado o valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido, 

que é de R$ 928,51, mas sem a incidência de juros. Ante o exposto, 

REJEITA-SE a exceção de pré-executividade opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia correspondente e atualizada 

de 25 (vinte e cinco) URH´s, que perfaz o montante de R$ 23.212,75 (vinte 

e três mil duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002314-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002314-86.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 23 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 54569, 59722, 52616 em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Aripuanã- MT, almejando o recebimento da importância 

corrigida de R$ 20.596,73. Citado, o executado impugnou o cálculo 

apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo correto a 

quantia de R$ 21.347,74 (id. 17405638). Decido. Verifica-se que o cálculo 

de id. 15534175 – Pág. 4, apresentado pelo exequente, foi feito 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB 

acrescido indevidamente de juros de 1%, e que a planilha de id. 17405640, 

do Estado, retroagiu erroneamente os juros de 0,5% a data de emissão 

dos títulos de crédito. Portanto, deve ser aplicado o valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido, 

que é de R$ 928,51, mas sem a incidência de juros. Ante o exposto, 

REJEITA-SE a exceção de pré-executividade opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia correspondente e atualizada 

de 23 (vinte e três) URH´s, que perfaz o montante de R$ 21.355,73 (vinte 

e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). 

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021137-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTANDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER OAB - MT24585-O (ADVOGADO(A))

evania maria de almeida oliveira OAB - MT6098-O (ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

RENNAN DE MORAES RIBEIRO OAB - MT21039/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LIMPURB (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (REU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021137-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FABIANO SANTANDER RÉU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, LIMPURB, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de "ação trabalhista" ajuizada por FABIANO 

SANTANDER em desfavor de MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da Empresa 

Cuiabana de Limpeza Urbana - LIMPURB, objetivando o recebimento das 

verbas trabalhistas rescisórias: aviso prévio, FGTS, décimo terceiro 

salário, férias acrescidas de 1/3, horas-extras, adicional de insalubridade, 

bem como indenização por danos morais no montante de R$ 29.446,98 

(vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito 

centavos). Citados os requeridos, apenas a LIMPURB apresentou 

contestação. Inobstante a ausência de contestação do ente público, diante 

da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, 

CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se à apreciação. 

Prima facie, restou provado que a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – 

LIMPURB sequer estava em atividade à época da contratação do 

requerente, bem como o contrato objeto dos autos foi pactuado com a 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU, razão pela qual 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Empresa 

Cuiabana de Limpeza Urbana - LIMPURB. Considerando que o ente público 

foi regularmente citado (id. 25007515) passa-se a análise do mérito. O 

requerente alega que foi contratado temporariamente pela Secretária 

Municipal de Limpeza urbana no dia 16/06/2015, e demitido no dia 

02/05/2016, razão pela qual entende fazer jus ao aviso prévio, FGTS, 

décimo terceiro salário, férias com o respectivo adicional constitucional de 

1/3, horas-extras, adicional de insalubridade e indenização por danos 

morais. Induvidoso o vínculo funcional, sendo certo que mediante a 

prestação de serviços deve haver a devida contraprestação pecuniária, 

sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública e afronta 

aos princípios da legalidade e moralidade. A Lei Complementar nº 93/2003 

dispõe sobre Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá. Os artigos 68 e 

69 disciplinam, respectivamente, a gratificação natalina, ou décimo terceiro 

e as férias, nos seguintes termos: “Art. 68 A décima terceira remuneração 

corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor 

tiver direito no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

1º A fração superior a 14 (quatorze) dias será considerada como mês 

integral. § 2º A décima terceira remuneração será paga até o dia 20 (vinte) 

do mês de dezembro de cada ano, podendo ser paga antes, a critério da 

administração. § 3º O servidor exonerado perceberá a décima terceira 

remuneração, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre 

a remuneração do mês da exoneração. (...) Art. 69 O servidor terá direito 

a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, até 

o máximo de 2 (dois) períodos, no caso de necessidade do serviço, 

ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. § 1º 

Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das 

férias, um acréscimo correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do 

período das férias. (...) § 9º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em 

comissão, perceberá a concessão pecuniária relativa ao período das 

férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze 

avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14(quatorze) 

dias.” (g.n.) É cediço que as férias não gozadas, durante o serviço 

público, geram o direito a conversão em pecúnia ao término do vínculo. No 

entanto, o requerente comprovou ter trabalhado apenas de 16/06/15 a 

02/05/16, fazendo jus somente às férias e respectivo terço proporcionais. 

Nesta linha, a décima terceira remuneração também deve ser concedida 

proporcionalmente. O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá 

os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação regulamentará o regime jurídico administrativo especial, tendo 

em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio 

de concurso público ou estatutário. Assim, a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público se dá por norma específica, não se aplicando a CLT, 

razão pela qual o requerente não faz jus ao depósito do FGTS e ao aviso 

prévio, que são verbas previstas na CLT. No que diz respeito às 

horas-extras pleiteadas, o requerente não trouxe qualquer comprovação 

de que elas efetivamente ocorreram, por tal motivo indefere-se o pedido. O 

adicional de insalubridade também deve ser afastado, uma vez que o 

requerente não trouxe o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e a 

verba não consta dentre as descritas no inciso IV da Cláusula 8ª do 

Contrato de Trabalho. Quanto ao pedido de danos morais, o jurista José 

dos Santos Carvalho Filho ensina que a “marca característica da 

responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta 

estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço”, e elenca os 

três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) ocorrência do fato 

administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. Na espécie a parte autora não 

provou a ocorrência do dano, limitou-se a trazer julgados sobre a 

aplicação dos danos morais, sem demonstrar a ocorrência do abalo moral 

suficiente em seu caso concreto, razão pela qual se mostra improcedente 

o pedido de danos morais. Assim, demonstrada a existência do vínculo é 

ônus do requerido comprovar o escorreito pagamento das verbas 

rescisórias, sendo a prova do pagamento eminentemente documental, 

consubstanciada em demonstrativos de pagamento (contracheques), ou 

eventual transferência bancária ou mesmo recibo de quitação assinado 

pelo servidor, de modo a demonstrar a existência de fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, ônus do qual o Município de 

Cuiabá não se desincumbiu. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulado na inicial para 

CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar ao requerente as férias 

proporcionais acrescido do 1/3 e o décimo terceiro salário proporcional 

relativo ao período de 16/06/2015 a 02/05/2016, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir do término do contrato, respeitando o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE LUIZ SARTORI (REQUERENTE)

RUBENS SALES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO DA SILVA PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001335-72.2016.8.11.0041 REQUERENTE: RUBENS SALES PEREIRA, 

ALCIONE LUIZ SARTORI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE 

EDUARDO DA SILVA PADILHA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.978,80 

(cinco mil e novecentos e setenta oito reais e oitenta centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no id. 18549421. Citado, o executado 

quedou-se inerte, conforme certidão de id. 23344435. A multa prevista no 

art. 523, § 1º do CPC, a qual foi considerada no cálculo do exequente, por 

expressa previsão legal do art. 534 § 2º não se aplica ao executado, 

vejamos: “A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda 

Pública.”. Ante o exposto, EXCLUI-SE, de ofício, o valor relativo a multa de 
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10% prevista no art. 523, §1º do CPC (R$ 543,53 – quinhentos e quarenta 

e três reais e cinquenta e três centavos) e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

5.435,27 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002319-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002319-11.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 26,5 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 78313, 3830, 78669, 75603, 57491 em trâmite na 

Vara Única da Comarca de Aripuanã- MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 24.118,74. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ 24.060,31 (id. 17341163). Decido. Verifica-se que 

o cálculo de id. 15537154 – Pág. 9, apresentado pelo exequente, foi feito 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB 

acrescido indevidamente de juros de 1%, e que a planilha de id. 17341163, 

do Estado, retroagiu erroneamente os juros de 0,5% a data de emissão 

dos títulos de crédito. Portanto, deve ser aplicado o valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido, 

que é de R$ 928,51, mas sem a incidência de juros. Ante o exposto, 

REJEITA-SE a exceção de pré-executividade opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia correspondente e atualizada 

de 26,5 (vinte e seis e meio) URH´s, que perfaz o montante de R$ 

24.605,51 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e um 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002316-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002316-56.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ASTILHO 

DEMÉTRIO URBIETA ajuizou ação execução de título executivo de 25 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processo de códigos nº 61720, 53857, 57491, 56946, 37556, 76611, 

76622, 65420 em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã- MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 23.442,51. Citado, 

o executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 23.031,43 (id. 17406005). 

Decido. Verifica-se que o cálculo de id. 15535943 – Pág. 14/15, 

apresentado pelo exequente, foi feito considerando a atualização da URH 

na tabela de honorários da OAB acrescido indevidamente de juros de 1%, 

e que a planilha de id. 17406007, do Estado, retroagiu erroneamente os 

juros de 0,5% a data de emissão dos títulos de crédito. Portanto, deve ser 

aplicado o valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido, que é de R$ 928,51, mas sem a incidência 

de juros. Ante o exposto, REJEITA-SE a exceção de pré-executividade 

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE à quantia 

correspondente e atualizada de 25 (vinte e cinco) URH´s, que perfaz o 

montante de R$ 23.212,75 (vinte e três mil, duzentos e doze reais e 

setenta e cinco centavos). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALN COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO OAB - MT24112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000389-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALN COMERCIO DE MATERIAL 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE ACORIZAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de cobrança proposta por ALN COMERCIO DE 

MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, representada por 

ADEMIRSON JUVINO PULCHERIO, em desfavor do MUNICÍIO DE 

ACORIZAL, objetivando o recebimento do valor de R$ 7.302,00 (sete mil 

trezentos e dois reais), fruto da suposta compra de materiais de 

construção, consoante às inclusas Notas Fiscais n.s 562 e 567, emitidas 

em 27/04/2017 e 28/04/2017. Citado, o requerido compareceu à Audiência 

de Conciliação e apresentou contestação. Passa-se a decisão. O cerne 

do caso em deslinde envolve a análise quanto ao dever de a 

Administração Pública realizar pagamento em razão de suposta compra de 

matérias de construção realizada pela prefeitura do Município de Acorizal. 

Na hipótese, como prova da alegada compra, a empresa requerente 

apresentou tão somente os documentos consistentes em Notas Fiscais 

n.s 562 e 567, bem como Notas de Empenho n.s 790 e 794. Verifica-se a 

fragilidade da prova da suposta compra, não sendo suficiente para provar 

o adimplemento da obrigação suscitada no requerimento inicial, afastando; 

portanto, a certeza, liquidez e exigibilidade do referido título. A prova 

documental trazida aos autos, não é apta a comprovar, por si só, a efetiva 
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entrega de todos os produtos elencados nos documentos fiscais pelo 

requerente. Verifica-se ainda, que a compra não foi precedida de licitação, 

não há cópia do contrato firmado entre as partes, aditivos contratuais, 

autorização de compra, ordens de serviço expedido pelo município, ou 

qualquer outro documento que atestasse a efetiva compra indicada na 

inicial. É certo que a contratação com a Administração Pública deve ser 

revestida de formalidades. Consigne-se, licitações fora da legalidade 

implicam em impedimento de aferição, pela Administração, a respeito do 

melhor preço, da melhor técnica ou do melhor produto. Desta forma, os 

atos praticados pela administração pública deverão seguir os princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos 

demais pressupostos inseridos nos incisos do referido art. 37, da 

Constituição Federal. A lei autoriza o modo verbal apenas para os 

contratos de pequenas compras, conforme preceitua o artigo 60 da Lei de 

Licitações. Vejamos: Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão 

lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo 

cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, 

salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por 

instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no 

processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito 

o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de 

pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% 

(cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta 

Lei, feitas em regime de adiantamento. A partir disso e pelo próprio 

dispositivo, conclui-se que a formalidade escrita é requisito essencial e 

necessário para que o contrato administrativo possa ter validade. Logo, 

tem-se que a inobservância dos requisitos e trâmites legais acarreta a 

invalidade do contrato administrativo, que não gerará efeito algum. Vale 

acrescentar que a parte autora não pode alegar boa-fé na cobrança de 

serviços e materiais prestados informalmente, porquanto há o dever do 

particular que contrata com a Administração Pública adotar precauções 

básicas acerca do respeito às exigências legais (formalizar contrato por 

escrito), das quais ninguém pode alegar o desconhecimento. Dessa forma, 

ainda que se reconhecesse a possibilidade de a requerente ser 

indenizada pelos produtos efetivamente vendidos, independentemente da 

ausência de instrumento contratual, com base na vedação ao 

enriquecimento sem causa, tal venda deveria ter sido amplamente 

comprovada. Nestas condições, conclui-se que a parte requerente não se 

desincumbiu do seu ônus probatório, que se encontra no artigo 373 do 

Código de Processo Civil, fixada segundo requisitos claros e objetivos. Em 

esforço de clareza, dar cobertura ao pagamento desse tipo de cobrança a 

fim de prevenir 'enriquecimento sem causa da Administração Pública' gera, 

por outro lado, potencial risco de dano ao Erário e abre sério precedente 

para que compras e prestações de serviços não sejam licitados e depois 

cobrados a fim de que recebam aval judicial para contornar a 

inobservância dos trâmites administrativos legais e essenciais à validade 

da contratação. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007520-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALVA LEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007520-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADINALVA LEMOS DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE ACORIZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA DE COBRANÇA, C/C DECLARATORIA DE DIREITO E 

OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ADINALVA LEMOS DA SILVA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE ACORIZAL-MT, objetivando o recebimento dos 

valores repassados anualmente pelo Ministério da Saúde ao Município a 

título de incentivo financeiro de custeio, por força da Portaria nº 674/2003, 

correspondente ao ano de 12/2013 a 04/2018, no valor de R$ 9.989,24 

(nove mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). A 

tutela provisória foi indeferida (id. 12433216). Citada, a parte requerida 

apresentou contestação. Decido. A Lei Federal nº 11.350/06, com as 

alterações ocasionadas com o advento da Lei nº 12.994/14, instituiu o piso 

salarial profissional nacional para os agentes de combate a endemias e 

agentes de saúde ambiental. O artigo 9º-A da Lei nº 11.350/06 dispõe que: 

“Art. 9o-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o 

vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de 

Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. § 1o O piso salarial profissional nacional dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado 

no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. § 2o A jornada de 

trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial 

previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços 

de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias 

em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos 

territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei. Quanto 

à vigência da Lei 12.994/14 que fixou o valor do piso da carreira da 

autora, prescreve o art. 5º que “esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação”, isto é, 18.06.2014.” A Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 

2002, do Ministério de Saúde que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional 

vinculado do Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, estabelece o que segue: “Art. 1º Instituir o 

Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família 

e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. § 1º O incentivo de 

que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo 

Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios 

qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano. § 2º O montante a 

ser repassado será calculado com base no número de agentes 

comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de 

Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso 

referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, 

deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos 

ACS.” A Portaria n. 674 /GM, de 03 de junho de 2003, art. 3º e seus 

parágrafos, estatui que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 

Comunitários de Endemias cadastrados no Sistema de Informação e 

Atenção Básica-SIAB fazem jus ao recebimento do valor de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), em parcela única anual, senão vejamos: “Art. 

3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela 

a ser paga para o agente comunitário de saúde. § 1º O valor do incentivo 

adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 

reais) por agente comunitário de saúde/ano.” Logo, tem-se que o incentivo 

descrito na Portaria 674/GM de 03 de junho de 2003 destina-se aos 

agentes comunitários e é totalmente diverso daquele denominado incentivo 

de custeio, o qual é repassado aos Fundos Estaduais de Saúde e se 

destinam à implantação e ao custeio de Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde em razão dos gastos da gestão municipal com a 

implantação e organização do programa. A propósito, a jurisprudência 

nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – 

MÉRITO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DIFERENÇA SALARIAL – 

INCENTIVO ADICIONAL ANUAL - PORTARIA Nº 674/GM/03 – LEGALIDADE 

– 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CLASSE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO 

NÃO REQUERIDO NA INICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aos Agentes 

Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemia fazem jus 

ao recebimento do incentivo adicional instituído pela Portaria nº 674 

GM/2003, do Ministério da Saúde. A prescrição quinquenal deve ser 

observada em ações movidas contra a Fazenda Pública. (TJMT Ap 

176055/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 

24/05/2016)” Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial 
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para CONDENAR o Município de Acorizal ao pagamento do incentivo 

financeiro adicional referente ao período de 12/2013 a 04/2018, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a 

citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela; 

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005433-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE AMORIM SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

WELINGTON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MIRELE CRISTINA DA GRACA FURTADO (AUTOR(A))

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DANGELA MARIA DE CAMPOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005433-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA, 

DANGELA MARIA DE CAMPOS LEITE, CAROLINE AMORIM SILVA DE 

JESUS, WELINGTON PEREIRA DE SOUZA, MIRELE CRISTINA DA GRACA 

FURTADO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA e outros, servidores do 

Sistema Socioeducativo, na qual pleiteiam o recebimento dos valores 

retroativos do adicional de insalubridade, bem como o aumento do referido 

adicional no seu grau máximo, com fundamento em decisão proferida em 

sede de mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

O requerido apresentou contestação. I – PRELIMINAR Acolhe-se a 

preliminar de litispendência em relação ao autor FLAVIO SANDRO DE 

OLIVEIRA, considerando que há outro processo de nº 

1001887-37.2016.8.11.0041 em que FLÁVIO figura como parte autora, que 

contém a mesma causa de pedir e pedido que o descrito nestes autos. 

Passa-se a analisar os pedidos em relação aos demais requerentes 

constantes no polo ativo. II - MÉRITO Compulsando os autos, verifica-se 

que por meio do Mandado de Segurança nº 154722/2013, impetrado pelo 

Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu o direito da carreira em 

receber adicional de insalubridade, por similaridade aos servidores do 

Sistema Penitenciário. Alega-se que a decisão do mandamus fixou prazo 

para que o Estado regulamentasse a matéria, que se manteve inerte até a 

presente data. Segue o dispositivo da decisão do Mandado de Segurança: 

“Com essas considerações e, ratifico, em face da singularidade do caso, 

concedo parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos 

servidores do Sistema Socioeducativo a receber, mensalmente, o adicional 

de insalubridade, que, em face da ausência, no momento, de perícia para 

mensurar seu grau, entendo como justo, seja no grau mínimo. No entanto, 

fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, 

para que seja implantado de conformidade com direito de cada um.” Os 

requerentes alegam que, uma vez transcorrido o prazo de 90 dias fixado 

pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança, passariam a ter 

automaticamente o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no 

grau máximo, ou seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

assim como o pagamento retroativo dos valores recebidos a menor a partir 

do momento que findou mencionado período. Em acesso no site do TJ-MT 

ao andamento do Mandado de Segurança vê-se que não foi interposto 

recurso contra o acórdão, encontrando-se em fase de execução. 

Extrai-se do inteiro teor do acórdão que a Turma concedeu a segurança 

parcial porque o escalonamento dos graus depende não apenas de 

regulamentação, mas também em se identificar os lugares insalubres, o 

percentual do adicional para cada patamar e quais servidores seriam 

abrangidos, uma vez que nem todos os servidores teriam contato direto 

com os adolescentes. Portanto, o acórdão reconheceu o direito, porém 

demandaria regulamentação frente aos vários aspectos declinados na 

decisão. O acórdão também decidiu sobre a fixação do grau mínimo do 

valor do adicional de insalubridade uma vez que não havia perícia que 

pudesse estabelecer os parâmetros de gradação, até que a matéria fosse 

regulamentada. Ademais, o acórdão estabeleceu as providências que 

deveriam ser tomadas na hipótese de não cumprimento do prazo de 90 

dias para edição de norma pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos, no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados para a 

“Procuradoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade 

administrativa e criminal.” Observa-se, desse modo, que o acórdão 

reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à 

regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal. Enquanto 

isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo. Por via 

transversa, não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em 

desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o 

pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Além disso, a 

Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. O 

acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu 

pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente 

regulamentada. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Determina-se a secretaria que promova a 

exclusão de FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA do polo ativo da demanda. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503847-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URIAS AVELINO DANTAS (AUTOR(A))

HELIO DA SILVA (AUTOR(A))

DHIEGO THIAGO HUTTER (AUTOR(A))

CRISTIANE MELO OLIVEIRA (AUTOR(A))

DIVONE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503847-22.2015.8.11.0041 AUTOR(A): HELIO DA SILVA, URIAS 

AVELINO DANTAS, CRISTIANE MELO OLIVEIRA, DHIEGO THIAGO HUTTER, 

DIVONE DA SILVA SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de ação 

proposta por servidores do Sistema Socioeducativo, na qual se pleiteia o 

recebimento dos valores retroativos correspondentes ao adicional de 

insalubridade bem como o aumento do referido adicional no seu grau 

máximo, com fundamento em decisão proferida em sede de mandado de 

segurança pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que 

por meio do Mandado de Segurança nº 154722/2013, impetrado pelo 
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Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu o direito da carreira em 

receber adicional de insalubridade, por similaridade aos servidores do 

Sistema Penitenciário. Alega-se que a decisão do mandamus fixou prazo 

para que o Estado regulamentasse a matéria, que se manteve inerte até a 

presente data. Segue o dispositivo da decisão do Mandado de Segurança: 

“Com essas considerações e, ratifico, em face da singularidade do caso, 

concedo parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos 

servidores do Sistema Socioeducativo a receber, mensalmente, o adicional 

de insalubridade, que, em face da ausência, no momento, de perícia para 

mensurar seu grau, entendo como justo, seja no grau mínimo. No entanto, 

fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, 

para que seja implantado de conformidade com direito de cada um.” Os 

requerentes alegam que, uma vez transcorrido o prazo de 90 dias fixado 

pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança, passariam a ter 

automaticamente o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no 

grau máximo, ou seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

assim como o pagamento retroativo dos valores recebidos a menor a partir 

do momento que findou mencionado período. Em acesso no site do TJ-MT 

ao andamento do Mandado de Segurança vê-se que não foi interposto 

recurso contra o acórdão, encontrando-se em fase de execução. 

Extrai-se do inteiro teor do acórdão que a Turma concedeu a segurança 

parcial porque o escalonamento dos graus depende não apenas de 

regulamentação, mas também em se identificar os lugares insalubres, o 

percentual do adicional para cada patamar e quais servidores seriam 

abrangidos, uma vez que nem todos os servidores teriam contato direto 

com os adolescentes. Portanto, o acórdão reconheceu o direito, porém 

demandaria regulamentação frente aos vários aspectos declinados na 

decisão. O acórdão também decidiu sobre a fixação do grau mínimo do 

valor do adicional de insalubridade uma vez que não havia perícia que 

pudesse estabelecer os parâmetros de gradação, até que a matéria fosse 

regulamentada. Ademais, o acórdão estabeleceu as providências que 

deveriam ser tomadas na hipótese de não cumprimento do prazo de 90 

dias para edição de norma pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos, no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados para a 

“Procuradoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade 

administrativa e criminal.” Observa-se, desse modo, que o acórdão 

reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à 

regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal. Enquanto 

isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo. Por via 

transversa, não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em 

desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o 

pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Além disso, a 

Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. O 

acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu 

pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente 

regulamentada. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010631-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFER SOARES DOS SANTOS MAMEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010631-21.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JENEFFER SOARES DOS 

SANTOS MAMEDE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por JENEFFER SOARES DOS SANTOS MAMEDE em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO requerendo sua nomeação e 

posse para o cargo de Analista do Meio Ambiente perfil: Engenheira 

Florestal, referente ao certame regido pelo Edital nº 005/2009SAD/MT, 

homologado em 30/06/2010, com validade até a data de 29/06/2014. 

Argumenta que foi classificada no cadastro de reserva (73ª posição) do 

concurso, que previa 24 (vinte e quatro) vagas, o que lhe asseguraria 

direito à nomeação, pois havia vagas disponíveis que se encontram 

atualmente ocupadas por servidores temporários, contratados 

precariamente pelo requerido. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A liminar foi indeferida (id. 6107737). Informa que foram 

oferecidas 24 vagas, mas após a homologação do resultado final, foram 

convocados 46 candidatos. A parte autora defende que a contratação 

precária em detrimento da nomeação dos aprovados integrantes do 

cadastro de reserva constitui indevida preterição a ser rechaçada pelo 

Judiciário. Alega ainda a desistência de posse de 20 candidatos 

convocados. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente 

foi classificada no certame fora do número de vagas. Nessa condição o 

candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de 

classificados disponível para a Administração para que, no período de 

validade do concurso, tenha a possibilidade de que, havendo 

necessidade, chamar os classificados no exercício do seu poder 

discricionário, obedecendo rigorosamente a ordem da lista de 

classificação de forma a não causar preterição indevida entre os 

classificados. Nesse contexto, vê-se que a parte autora possui mera 

expectativa de direito e, não direito subjetivo à nomeação de que dispõe 

os aprovados dentro do número de vagas do concurso. No caso dos 

autos a parte se diz preterida ainda, em razão de alegadas contratações 

temporárias/comissionadas para o exercício do cargo. Verifica-se que o 

Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral à seguinte tese: “O 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou 

contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar 

Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux – Dje n.º 251 – 

divulgado em 14/12/2015). (G.N.) O pedido deduzido nos presentes autos 

não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 837311/PI acima 

transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação. É cedido que podem 

surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação em detrimento a contratação 

temporária/comissionada, ademais, apesar da requerente trazer alguns 

exemplos de servidores comissionados, não restou comprovado que 

tratam-se de cargos compatíveis com as funções previstas ao cargo que 

disputa. Assim, não estão presentes as condições que o STF impõe para 

convalidar a expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação, de 

forma que se apresenta indevida a intromissão do Poder Judiciário em ato 

discricionário, que não se mostre abusivo ou ilegal. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de 
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consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009060-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELA CANHETE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009060-44.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GIZELA 

CANHETE DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA INITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARS proposta por GIZELA 

CANHETE DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

almejando a sua reclassificação para 95ª posição, sendo então 

considerada aprovada dentro do número de vagas do concurso público 

para provimento de vagas de Professor de Educação Básica/Pedagogia 

com lotação no município de Várzea Grande/MT, regido pelo Edital 

01/2017- SEDUC/MT e, consequentemente, seja determinada sua 

nomeação/convocação. Citado, o requerido apresentou contestação. A 

liminar foi indeferida. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. O Edital nº 01/2017 - SEDUC (id. 

12602849) estabelece as normas relativas à realização do concurso 

público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos 

efetivos de Professor de Educação Básica, Técnico Administrativo 

Educacional e Apoio Administrativo Educacional. Alega a requerente que 

restou habilitada nas duas primeiras fases do certame, mantendo-se 

classificada em 95ª lugar. Em seguida, passou para a terceira fase 

eliminatória do certame, consistente em sua avaliação didática. O item 10 

do Edital trata das regras e determinações relacionadas à 3ª fase do 

certame, correspondente avaliação didática, informando que a referida 

avaliação possui caráter exclusivamente eliminatório. 10.10. A avaliação 

didática consistirá na apresentação de uma aula com duração máxima de 

20 (vinte) minutos a ser elaborada e ministrada pelo candidato, que será 

apresentada para uma banca Examinadora formada por 03 profissionais 

da área de educação. 10.11. O candidato deverá escolher o tema da aula 

a ser ministrada, baseando-se no conteúdo programático específico do 

seu perfil profissional, descritos no anexo IV deste Edital. A apresentação 

da aula será avaliada de acordo com os seguintes critérios: Plano de Aula, 

Desenvolvimento de Aula e Metodologia. Mais a frente, o Edital estabelece 

nos itens 10.12, 10.13 e 10.14 todos os requisitos que serão observados 

pela Banca Examinadora durante a avaliação, como “adequação de plano 

de aula”, “visão introdutória do assunto”, “clareza na apresentação”, 

“sequência didática”, “capacidade de sintetizar os pontos fundamentais”, 

“uso adequado da língua portuguesa”, “capacidade de comunicação na 

exposição do conteúdo”, dentre outros. A requerente sustenta suposta 

ilegalidade em sua avaliação por tratarem-se de requisitos subjetivos e, 

ainda, pela ausência das justificativas que concluíram sua avaliação em 58 

pontos o que, consequentemente, gerou sua reclassificação final para 

196ª posição, tornando-a aprovada fora do número de vagas ofertadas no 

certame. Com relação à discussão dos critérios de avaliação, é cediço 

que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é 

limitada a análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado 

apreciar critérios de formulação e avaliação, sob pena de imiscuir-se no 

mérito do ato administrativo. Dessa perspectiva, de plano já se impõe a 

improcedência do pedido quanto ao pedido de anulação da avaliação 

didática realizada com a requerente, pois tratam especificamente de 

revisão da prova ao questionar o resultado realizado por profissionais 

especializados. Como já explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca 

dos critérios de avaliação da banca devem estar adstritos a supostas 

ilegalidades, o que não é o caso, sob pena de invadir o mérito 

administrativo e interferência no Poder, nestes termos: (...) 3. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação 

ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. 

Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, 

Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; 

MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico 

publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. 

Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 

16.5.2012. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é 

pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se 

na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à 

juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013. (STJ, RMS 

45660 / RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26/08/2014) Ademais, quanto 

a alegação de ausência de exposição dos motivos que geraram sua 

pontuação, a requerente sequer comprova a interposição de recurso 

administrativo de avaliação, previsto no Edital nº 01/2017/SEDUC em seu 

item 13.1, “g”: 13.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) 

dias úteis no horário das 9 horas do primeiro dia às 16 horas do último dia, 

observado o horário de Cuiabá/MT, contados do primeiro dia subsequente 

da data de publicação oficial do ato objeto do recurso, contra as seguintes 

situações: (...) g. ao resultado preliminar da avaliação didática; A 

requerente obteve classificação geral em 196ª, conforme resultado 

preliminar definitivo colacionado ao id. 12602891, sendo assim, em 

cumprimento ao item 10 do Edital, legítima sua classificação no certame. 

Neste sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, devendo 

o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não prospera o 

inconformismo da requerente, ficando inviável a possibilidade de 

beneficiar a requerente pela sua reavaliação didática e reclassificação no 

certame, pois não pode a administração alterar regras do Edital, ou 

oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o 

princípio da igualdade. Assim, das provas trazidas aos autos, não se 

evidencia vício que legitime a atuação do Poder Judiciário. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000247-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MIKAELY SCHNEIDER TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALEXANDRE MARTINS OAB - PR88318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000247-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAMELA MIKAELY SCHNEIDER 

TORRES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de “tutela provisória de urgência c/c 

danos morais” proposta por PAMELA MIKAELY SCHNEIDER TORRES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que é filha do 

servidor militar LUCIANO GONÇALVES TORRES e, até 11/2017, detinha 

direito à pensão alimentícia a qual era descontada em folha de pagamento 

de seu genitor e creditada em conta de titularidade de sua genitora junto 

ao banco Bradesco. Contudo, no período de novembro de 2016 a 

novembro de 2017, apesar de o valor continuar sendo devidamente 

descontado, não lhe foram repassados, sendo assim, pleiteia o 

recebimento do valor descontado no referido período, totalizando o 

montante de R$ 17,319.12 (dezessete mil e trezentos e dezenove reais e 

doze centavos), bem como a condenação do requerido ao pagamento de 

danos morais. Citado, o requerido não apresentou contestação, contudo, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. 

Relata a requerente que, é filha do servidor militar LUCIANO GONÇALVES 

TORRES e, por força de decisão judicial proferida em 04/2001, nos autos 

do processo nº 033.01.004103-9, que tramitou na Vara da Família da 

comarca de Itajaí/SC, obteve o direito ao valor correspondente a 25%, a 

título de pensão alimentícia. Segundo consta na referida determinação, a 

quantia deveria ser creditada junto a conta Bradesco Agência 1646-2, 

conta poupança nº 1.000.150-1, de titularidade de sua genitora Ivandra 

Maria. Assevera que sempre recebeu o valor na mencionada conta 

bancária, no primeiro dia útil do mês, vide extrato bancário de id. 

11709681, contudo, a partir do mês de novembro de 2016, apesar da 

manutenção dos descontos em folha de pagamento de seu genitor 

(conforme holerite do servidor Luciano, correspondente a folha de 

05/2017, id. 11709681, pág. 28), cessaram-se os repasses. Diante disso, 

a requerente entrou em contato com a ouvidoria do Estado de Mato 

Grosso que justificou a ausência de repasse por conta da instituição 

bancária da requerente, uma vez que o requerido teria determinado a 

exclusividade de transações financeiras junto ao Banco do Brasil, 

orientando a requerente a promover uma abertura de conta para continuar 

recebendo seu crédito, o que foi atendido pela requerente, contudo, os 

repasses não foram restabelecidos. Intimado a se manifestar o requerido 

quedou-se inerte durante todo o deslinde processual. Resta amplamente 

comprovado nos autos que a requerente fazia jus ao recebimento de 

pensão alimentícia e, conforme extratos de movimentações das contas 

bancárias de sua titularidade e de titularidade de sua genitora: 1 -Banco 

Bradesco, conta nº 1000150-1, agência 1646-2, 2- Banco do Brasil, conta 

nº 28.950-7, agência nº 1472-9 e 3 - Banco do Brasil, conta nº 29.672-4, 

agência nº 1472-9 (id.s 11709681, pág. 23, id. 22275700 e id. 22275701), 

não ocorreram créditos oriundos do ente público a partir de 11/2016. O 

último crédito ocorreu no mês de 10/2016, no valor de R$ 1.443,26 (mil 

quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), id. 

11709681. A requerente colaciona ainda, cópia parcial da ação de 

exoneração de alimentos proposta por seu genitor e servidor militar 

Luciano Gonçalves, distribuída em 03/11/2017, sob o nº 

0074478-23.2017.8.16.0014 , confirmando que até aquela data a 

requerente fazia jus à pensão alimentícia, bem como comprovando a 

manutenção dos descontos na folha de pagamento do servidor, (id. 

11709681, pág. 01 a 14). Verifica-se que a requerida deixou de 

apresentar contestação e, apesar de intimada a manifestar acerca dos 

extratos bancários colacionados pela requerente (id. 22310412), 

manteve-se inerte, deixando de comprovar que realizou o repasse da 

pensão alimentícia da requerente. Trata-se de verba de caráter alimentar, 

a requerente comprovou a abertura de conta na instituição financeira 

Banco do Brasil, no intuito de adequar-se as necessidades do ente 

público. Evidente a obrigação da requerida em promover o repasse dos 

valores descontados a título de pensão alimentícia e não repassados a 

requerente relativo ao período de 11/2016 a 11/2017, devidamente 

corrigido. Sendo assim, considerando que o último repasse realizou-se no 

montante de R$ 1.443,26 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte 

e seis centavos), id. 11709681, faz jus a requerente o valor anual 

referente ao período de novembro de 2016 a novembro de 2017, o total de 

R$ 17.319,12 (dezessete mil trezentos e dezenove reais e doze 

centavos). Sobre o pedido de indenização por danos morais, razão não 

assiste a parte requerente, uma vez que o sofrimento passível de 

indenização, deve possuir certa magnitude ou dimensão, sob pena de não 

gerar obrigação de indenizar. (Precedente: Apelação Cível Nº 

70065027245, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/06/2015). Desta forma, resta 

fragilizada a alegação trazida pela parte requerente, bem como de ter 

sofrido suposto abalo emocional e psicológico, a fim de configurar a 

indenização almejada, inexistindo qualquer dever da parte requerida em 

pagar indenização a título de danos morais. Até porque, o Judiciário deve 

ter cautela para que meros atos cotidianos não sejam imputados como 

responsabilidade objetiva da parte requerida, banalizando o instituto. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a 

pagar à requerente o valor de R$ 17.319,12 (dezessete mil trezentos e 

dezenove reais e doze centavos) relativo à pensão alimentícia relativa ao 

período de novembro de 2016 a novembro de 2017, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

aplicada à caderneta de poupança, desde a citação e, de correção 

monetária pelo IPCA-E, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09, limitando-se ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. Gabriela Carina Knaul De 

Albuquerque E Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032651-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FAIELLA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1032651-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIELLA FAIELLA CAMPOS 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de “ação anulatória de cancelamento de contrato temporário por 

estabilidade c/c pedido de indenização substitutiva” proposta por 

DANIELLA FAILELLA CAMPOS DA SILVA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que alega ter sido contratada temporariamente para 

exercício de função de professora substituta no período de 23/04/2018 a 

20/08/2018, tendo sido demitida em estado gestacional, razão pela qual 

entende fazer jus ao salário relativo a todo período até o término da 

gestação e 06 meses de estabilidade, ou seja, de agosto/2018 a 

abril/2019, acrescido das férias, respectivo terço constitucional e décimo 

terceiro, no montante de R$ 40.912,39 (quarenta mil novecentos e doze 

reais e trinta e nove centavos). Citada, a parte reclamada não compareceu 

na audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Contudo, não 

são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. É cediço que os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista 

que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, senão vejamos: “Art. 37. A administração 
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pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Observa-se, 

ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que “A não 

observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a 

punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF 

estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Portanto, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na 

Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante e nas 

regras do contrato. Verifica-se que a Lei Complementar 04/90 instituiu o 

Estatuto dos Servidores Públicos, e os artigos 263 a 267, vigentes à 

época, disciplinavam a contratação temporária de excepcional interesse 

público no âmbito do Executivo Estadual, bem como o Decreto 88 de 

11/05/2015, que dispunha: "Art. 15 O contrato firmado de acordo com este 

decreto extinguir-se-á, sem direito a indenização, na hipótese: I – de 

término pelo fim do prazo contratual; II – de rescisão por iniciativa do 

contratado; III – de rescisão por iniciativa da Administração Pública, em 

caso de extinção ou conclusão do projeto ou do objeto contratual. § 1º No 

caso do inciso I deste artigo fica dispensada a comunicação prévia por 

quaisquer das partes contratantes; § 2º A extinção do contrato prevista 

no inciso II deste artigo, deverá ser comunicada pelo Contratado ao 

Contratante, com a antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias; § 3º No caso 

do inciso III deste artigo, a Administração deverá comunicar a rescisão ao 

contratado, com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias." Sobre o tema, o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos 

servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para 

atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No 

entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado Agravo ao Recurso 

Extraordinário. Extrai-se dos autos que a parte reclamante foi contratada 

temporariamente pela parte reclamada, por meio de contrato temporário 

com vigência de 23/04/2018 a 20/08/18 (id. 15634024), como professora 

substituta. Além disso, o atestado e ultrassom médicos datados de 

20/08/2018 descrevem que a autora se encontrava com idade gestacional 

de aproximadamente 31 semanas (id. 15633583), bem como a certidão de 

nascimento juntada no id. 21152584 comprova que o seu filho nasceu no 

dia 11/10/2018. Sobre a gestação, diz na Conferência Geral da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) nº 103/1952: "Se sobrevier, 

no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de 

que resulte a extinção do vínculo jurídico - administrativo ou da relação 

contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o 

direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até 

cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. 

Precedentes. (STF RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda 

Turma, DJe de 06/2/2011). A proteção se dá não só para a recuperação 

da servidora/contratada, após o parto, mas, especialmente, ao nascituro 

de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida. 

Ocorre que, por se tratar de contrato temporário pactuado para substituir 

servidor por um pequeno período - 120 dias, não é possível compelir-se o 

Estado a custear, neste caso em comento, a licença-maternidade e a 

estabilidade gestacional, eis que a rescisão do contrato não foi arbitrária 

ou sem justa causa. No refere-se às férias e décimo terceiro, inexiste 

previsão legal expressa na legislação estadual. Dessa forma, enquanto 

não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras 

gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei 

autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na 

jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou 

pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. Diante 

do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, 

e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registra 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000218-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000218-98.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GUSTAVO CANTARELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. GUSTAVO 

CANTARELLI ajuizou ação de título executivo de 12 URH’s referentes aos 

honorários de defensor dativo fixados nos processos de códigos nº 

84096 e 123573, ambos em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Poconé/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 12.928,99, 

conforme a emenda da petição inicial lançada no id. 11794659. Citado, o 

executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 11.194,54 (id. 13215695). A 

exequente concordou com o mencionado cálculo (id. 14868180). Decido. 

Verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente 

todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 12 (doze) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 11.142,12 (onze mil cento e quarenta 

e dois reais e doze centavos). Por disposição legal não incide condenação 

em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000593-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000593-65.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANDREIA NÚCIA 

DE MARCHI ajuizou ação de título executivo referentes aos honorários de 

defensor dativo fixado no processo de código nº 541433, em trâmite na 
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10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 1.777,70. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ 1.772,83 (id. 18909504). Decido. Razão assiste ao 

embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pela embargada, que 

aplicou juros de 1%, ocasionando discrepância dos valores. Neste 

sentido, constata-se que, de forma acertada, o embargante ESTADO DE 

MATO GROSSO aplicou o juros de 0,5% desde a data da sua citação 

ocorrida no dia 21/03/2019. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 1.772,83 (mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e 

três centavos), conforme cálculo apresentado no id. 18909504. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000597-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000597-05.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANDREIA NÚCIA 

DE MARCHI ajuizou ação de título executivo referentes aos honorários de 

defensor dativo fixado no processo de código nº 530163, em trâmite na 

10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 1.777,70. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ 1.772,83 (id. 18909936). Decido. Razão assiste ao 

embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pela embargada, que 

aplicou juros de 1%, ocasionando discrepância dos valores. Neste 

sentido, constata-se que, de forma acertada, o embargante ESTADO DE 

MATO GROSSO aplicou o juros de 0,5% desde a data da sua citação 

ocorrida no dia 21/03/2019. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 1.772,83 (mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e 

três centavos), conforme cálculo apresentado no id. 18909936. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000598-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000598-87.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ANDREIA NÚCIA 

DE MARCHI ajuizou ação de título executivo referentes aos honorários de 

defensor dativo fixado no processo de código nº 308749, em trâmite na 

10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 1.344,76, tendo aplicado no cálculo juros de 1%. Citado, 

o executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 1.342,91 (id. 18909917). 

Decido. Razão assiste ao embargante, ante ao erro no cálculo 

apresentado pela embargada, que aplicou juros de 1%, ocasionando 

discrepância dos valores. Neste sentido, constata-se que, de forma 

acertada, o embargante ESTADO DE MATO GROSSO aplicou o juros de 

0,5% desde a data da sua citação ocorrida no dia 21/03/2019. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE os embargos de execução opostos pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o crédito de R$ 1.342,91 (mil 

trezentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), conforme 

cálculo apresentado no id. 18909917. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001553-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001553-21.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução 

de título extrajudicial proposta por ALINE DE ALCANTARA MAGNANI 

BEZERRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento dos honorários periciais fixados no processo nº 

0017916-60.2008.811.0042 - Código: 570726, em trâmite na 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à 

apreciação. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a 

certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do 

disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 
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de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001369-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001369-65.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MATIAS ALVES DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc..., Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

ação de execução de título extrajudicial, na qual a parte exequente possui 

um título de crédito em quantia certa, líquida e exigível, no valor bruto de R$ 

20.288,08 (vinte mil duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), 

referentes a créditos salariais, representado pela Certidão nº 

9.9.095.585-0, expedida pelo Estado de Mato Grosso. O Estado opôs 

Embargos à Execução suscitando a ocorrência de prescrição. É cediço 

que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Veja-se: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Registre-se que a parte exequente 

menciona a edição de Decreto que suspostamente suspendeu o prazo 

prescricional das cartas de créditos emitidas pelo Estado. Acerca disto, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que o 

referido Decreto não possui o condão de suspender a emissão das cartas 

de crédito, exorbitando os limites da Lei Estadual nº 8.772/2007, que 

disciplina o tema. Contudo, uma vez emitida a certidão, ter-se-á início o 

decurso do prazo prescricional inerente a todo título de crédito, no caso, o 

prazo de 5 (cinco) anos para se postular o respectivo recebimento. 

Impera, pois, o princípio da legalidade. Deste modo, os prazos 

prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de 

regência, não havendo que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. O Decreto nº 766/2011 a que faz referência a parte exequente 

tratou sobre o sistema eletrônico de processamento das certidões de 

crédito. No caso concreto, verifica-se que a certidão – objeto da 

execução – fora emitida anteriormente ao Decreto, não havendo nos autos 

prova do prejuízo da edição da referida norma, nem recusa manifesta da 

Administração ao seu pagamento. Observa-se que a parte exequente, 

ainda que de posse da Certidão de Crédito quedou-se inerte, em 

recebe-la, administrativamente ou judicialmente. Assim, verificando a data 

da emissão da Certidão – 19/04/2009 - e a do ajuizamento da ação – 

05/06/2019, constata-se que a pretensão da parte exequente encontra-se 

fulminada pelo lapso prescricional quinquenal, comum a Fazenda Pública. 

Deste modo, acolhe-se os Embargos à Execução opostos pela Fazenda 

Pública para DECLARAR a ocorrência da prescrição da pretensão autoral 

e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0500828-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500828-31.2015.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS GODOY REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 44.261,02 (quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e 

um reais e dois centavos), representado pelas CERTIDÕES DE CRÉDITO Nº 

02633 e 02636, emitidas pela Secretaria de Estado de Fazenda em 

19/12/2007. Citado, o executado apresentou embargos alegando a 

prescrição da obrigação. Acolhida a alegação de prescrição (id. 

1079133), todavia, afastada pela Turma Recursal (ID. 9432483). Passa-se 

à decisão. Após ser intimado o exequente trouxe a atualização dos 

cálculos (ID. 13957189), todavia, o executado manteve-se inerte. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela exequente no valor 

de R$ 44.261,02 (quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e 

dois centavos), referente a CERTIDÕES DE CRÉDITO Nº 02633 e 02636, 

emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda em 19/12/2007. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Intime-se a parte exequente para que 

apresente as Certidões de Crédito original no Cartório, após o trânsito em 

julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicado pelo sistema 

PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502404-59.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILSON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502404-59.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO GILSON DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 19.156,52 (dezenove mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta 

e dois centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 

8086933. Citado, o executado alegou excesso e juntou demonstrativo com 

o montante que entende correto (id. 10065541). Em sede de impugnação, 

a exequente mantém o interesse no valor anteriormente informado, 

utilizando-se de juros moratórios no percentual de 12% ao ano, divergente 

do comando da sentença. Diante do exposto, acolhe-se os Embargos à 

Execução opostos pela Fazenda Pública, HOMOLOGA-SE o cálculo no 

valor de R$ 16.972,63 (dezesseis mil novecentos e setenta e dois reais e 

sessenta e três centavos). Sem custas nem honorários, conforme artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 
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na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, quanto à 

Requisição de Pequeno Valor – RPV cumpra-se de acordo com o 

Provimento nº 11/2017–CM. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001675-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001675-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA ajuizou ação de título executivo de 8 

URH´s referente aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processos de código nº 127403 (1 URH), nº 131145 (1URH), nº 121054 (2 

URH’s), nº 11054 (1URH), nº 85156 (1 URH), nº 122182 (1 URH) e nº 

125714 (01 URH), todos em trâmite na Primeira Vara da Comarca de 

Comodoro – MT, almejando o recebimento da importância total atualizada 

de R$ 7.463,91 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e 

um centavos). Citado, o executado alegou excesso e juntou demonstrativo 

com o montante que entende correto (id. 24166749). Em sede de 

impugnação, a exequente concorda com o cálculo do embargante (id. 

26893593). Considerando a atualização da URH na tabela de honorários 

da OAB para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado o 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Diante do exposto, acolhe-se os Embargos à Execução 

opostos pela Fazenda Pública, HOMOLOGA-SE o cálculo no valor de R$ 

7.430,77 (sete mil quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos), 

correspondente e atualizada de 08 (oito) URH’s. Sem custas nem 

honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016070-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ZECCHIN JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016070-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HELIO ZECCHIN JUNIOR RÉU: CS 

BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais proposta por HELIO ZECCHIN JUNIOR em desfavor de SILVIO 

CEZAR DE OLIVEIRA, CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E 

SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

o ressarcimento dos danos materiais relativo ao conserto do veículo BMW 

Linha R/R 1200 GS FL, Placa BPS-6007, no valor R$ 14.967,29 (quatorze 

mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), e R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Citados os 

requeridos, apenas a CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E 

SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA apresentou defesa. O requerido Silvio 

Cézar de Oliveira foi excluído do polo passivo. O ente público não 

apresentou contestação e não compareceu na audiência de conciliação, 

contudo, não são aplicados os efeitos da revelia em face da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Passa-se à apreciação. O requerente alega que teve sua 

motocicleta danificada em acidente com viatura da Polícia Militar conduzida 

por agente público, mas de propriedade da requerida CS BRASIL 

TRANSPORTE PAS. SERV. A. LTDA. Dos documentos juntados nos autos 

extrai-se que a motocicleta BMW, Placa BPS-6007, conduzida pelo 

requerente no dia dos fatos pertence à empresa RAVIEIRA MOTORS COM 

ADM VEIC LTDA (id’s. 13585880, pág. 3 e 13585827, pág. 5). Nesta linha, 

vê-se que o requerente não comprovou ser o proprietário ou possuir 

algum vínculo com a empresa indicada como proprietária da motocicleta 

BMW, Placa BPS-6007, bem como não demonstrou que efetivamente foi 

quem suportou os custos na reparação da motocicleta, eis que juntou 

apenas orçamentos para uma potencial reparação. Assim, tendo em vista 

que a empresa RAVIEIRA MOTORS COM ADM VEIC LTDA é a proprietária 

do veículo danificado, é ela, por conseguinte, a única legitimada à 

propositura da ação de reparação dos danos materiais. Desse modo, 

ACOLHE-SE a preliminar suscitada pela requerida CS BRASIL 

TRANSPORTE PAS. SERV. A. LTDA. de ilegitimidade ativa com relação ao 

pedido de indenização dos danos materiais e passa-se à apreciação do 

pedido de danos morais. Pretende o requerente seja ressarcido a título de 

danos morais alegando que foi “...submetido a sofrimentos, angústias, 

nervosismos.” Constata-se, não restarem demonstrados os elementos da 

responsabilidade civil capazes de ensejar indenização. Além disso, o fato 

de buscar o Poder Judiciário não implica necessariamente ao direito de 

indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto. 

Ademais, “o sofrimento imposto à vítima, para que seja passível de 

indenização, deve possuir certa magnitude ou dimensão, sob pena de não 

gerar obrigação de indenizar.” (Precedente: Apelação Cível Nº 

70065027245, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/06/2015). Nos casos de acidente 

automobilístico onde não há vítimas apenas será concedida eventual 

indenização se restarem comprovadas lesões extensivas a parte, não 

apenas meros dissabores, conforme entendimentos a seguir: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 

(...) 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de 

excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar 

reparação a título de dano moral. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015) (negritei) APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO –VIATURA POLICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL (...) Comprovado o 

nexo de causalidade entre o evento e o dano, forçoso reconhecer a 

responsabilidade do ente público, bem como o dever reparatório. O 

acidente de trânsito sem vítimas apenas enseja a reparação por danos 

materiais, se comprovados, haja vista que os danos morais somente são 

cabíveis quando a conduta lesiva seja capaz de trazer dor, sofrimento, 

humilhação em grau extensivo e não um mero desconforto do cotidiano. 

(...) (Apelação/Remessa Necessária 149868/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado 

no DJE 11/11/2015) Desta forma, resta fragilizada a alegação trazida pela 

parte reclamante a fim de configurar a indenização almejada, o que afasta 

o pedido de indenização a título de danos morais. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a ilegitimidade ativa em relação ao pedido de danos materiais 

e JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 
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12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794095 Nr: 11951-77.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAITA TEIXEIRA RIOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETTA DISTRIBUIDORA DE OLÉOS E MATÉRIA 

PRIMA LTDA, JHONATHAN GOMES GODINHO PIMENTA JUNIOR, PRISCILA 

PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 4.954,45 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 4.651,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 12/2017. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do 

Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências, conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006792-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006792-68/2017 Ação: Liquidação por Sentença Autora: Josiane 

Coelho Duarte. Ré: Ympactus Comercial Ltda (“Telexfree Inc”). Vistos, etc. 

Considerando que aportara aos autos os cálculos da Senhora Contadora 

Judicial à (fls.151/152 – correspondência ID 13297447), hei por bem 

determinar a Senhora Gestora que cumpra integral e corretamente a 

decisão de (fls.41/42 – correspondência ID 10104815) e, via de 

consequência, certifique se decorrido o prazo de intimação da ré, uma vez 

que fora expedida a carta de intimação à (fl.154 – correspondência ID 

20276755), após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de 

janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815992 Nr: 1550-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O, WÍLIAN LOPES BEZERRA - OAB:16576

 Dos Advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se do Cálculo de Atualização de fls.183/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443252 Nr: 11920-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Intimação do advogado do exquente, para manifestar sobre a devolução 

de carta precatória de fls. 181/190, no prazo de (5) cinco dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714513 Nr: 9724-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDSON PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 9724-22.2012.811.0003 - Código: 714513

 ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GLEDSON PEREIRA DAS NEVES

PARTE RÉQUERIDA: ALTAIR CAVAGLIERI

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executado): Altair Cavaglieri, Cpf: 

59754320900, brasileiro(a), CPF: 597.543.209-00, atualmente em lugar 

incerto ou não sabido.

FINALIDADE: Da penhora efetivada nos autos de fls. 71 e 100 nos valores 

de R$ 164,79 (cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) 

e 1.019,46 (um mil dezenove reais e quarenta e seis centavos).

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc...Compulsando os autos, observa-se 

que foram concretizadas as penhoras de (fl.71; fl.100), sem a devida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 625 de 908



intimação do executado, deste modo, hei por bem em determinar a 

intimação da parte executada das penhoras retromencionadas por edital 

(artigo 275, §2º, CPC),. Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de dezembro de 2019. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu digitei.

Rondonópolis - MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonieta Reis Lima

Gestor(a) Judiciário(a) em Subst. Legal

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709782 Nr: 4721-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA&ITACARAMBY LTDA ME, GRAZIELLE 

RODRIGUES ITACARAMBY, LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4721-86.2012.811.0003 - Código: 709782

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

PARTE RÉQUERIDA: SILVA&ITACARAMBY LTDA ME e GRAZIELLE 

RODRIGUES

 ITACARAMBY e LUCINEIDE NUNES DA SILVA

INTIMANDO: Executados: Grazielle Rodrigues Itacaramby, Cpf: 

00072329181,

 brasileiro(a), empresaria; Lucineide Nunes da Silva, Cpf: 48230553149, 

brasileiro(a),

solteiro(a), do lar, e Silva & itacaramby - ME Ltda Me, CNPJ: 

07.472.304/000-109.

 FINALIDADE: Para manifestarem sobre os documentos fornecidos pelo 

convênio 'BacenJud', de fls. 98, no valor de R$ 112,05 (cento e doze reais 

e cinco centavos).

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(fl.108) e considerando que a parte executada não fora intimada da 

penhora de (fl.98), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a intimação da parte executada sobre a penhora 

de (fl.98) por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de dezembro de 

2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei, digitei.

Rondonópolis - MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonieta Reis Lima

Gestor(a) Judiciário(a) em Subst. Legal

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714940 Nr: 10190-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10190-16.2012.811.0003 – Código: 714940

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

PARTE RÉQUERIDA: J P COMERCIO DE ARMARINHOS E VARIEDADES 

LTDA

 e IRANI DA COSTA SANTANA

INTIMANDO: Executados: Irani da Costa Santana, Cpf: 50237306115, -9 

SSP/MT, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, e J P Comercio de 

Armarinhos e Variedades, Ltda, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ MF sob n. 11.014.616/0001-38, 

da . penhora de penhora de fls:146/1522; 145/158.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(fl.183), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino 

a intimação da parte executada sobre a penhora de (fls.146/152; 

fls.156/158) por edital (artigo 275, §2º, CPC),. Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de dezembro de 

2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Rondonópolis - MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonieta Reis Lima

Gestor(a) Judiciário(a) em Subst. Legal

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005398-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

JUCILENE CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

A. D. S. R. (AUTOR(A))

LUCIANA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005398-60.2016 Ação: Ordinária de Cobrança de Seguro com Pedido de 

Indenização por Danos Morais Autores: Jucilene Campos da Silva e 

Outros. Ré: Companhia de Seguros Aliança do Brasil – Aliança do Brasil. 

Vistos, etc... ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, menor impúbere, 

representado por sua genitora e também autora JUCILENE CAMPOS DA 

SILVA, TATIANE SILVA RODRIGUES E LUCIANA DA SILVA RODRIGUES, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 
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BRASIL – ALIANÇA DO BRASIL. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em sede de preliminar, pugna a 

ré para que a ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão da 

desídia da parte autora em entregar todos os documentos necessários à 

devida regulação do sinistro, porém, a preliminar não podem prevalecer, 

pois, como é cediço, após o advento da Constituição da República de 

1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder 

Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o 

esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento 

de ação. O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de exaurimento do processo administrativo, pois, a lei não exige 

tal desiderato. Sobre a matéria, o trato jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR REJEITADA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - 

RECURSO PROVIDO. - A falta de requerimento administrativo prévio de 

pagamento da indenização relativa a seguro de vida em grupo não retira 

do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em 

virtude, sobretudo, do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição - Comprovada a relação securitária, devido o pagamento da 

indenização pretendida.” (TJ-MG - AC: 10000190357095001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/07/0019, Data de Publicação: 

11/07/2019) O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não encontrando 

amparo legal, assim, rejeito-a. De outro ponto, com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, dê-se vista ao 

Ministério Público e, ao depois, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008078-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEDILEY DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT13053/O 

(ADVOGADO(A))

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008078-47.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Wediley de Souza da Silva Réus: Laboratório Gastão de Matos S/C Ltda e 

Outro Vistos, etc... WEDILEY DE SOUZA DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressaram com a presente ação em desfavor de LABORATÓRIO 

GASTÃO DE MATOS S/C LTDA e DB – MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citadas, contestaram o 

pedido, havendo impugnação. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo uma das rés requerido a produção de provas, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. Não há preliminares. Defiro a prova requerida a (Id – 23752206), 

assim, determino a intimação do senhor Jefferson Jamil Mariano da Silva, 

bioquímico inscrito no CRF/MT 1082, com endereço profissional no 

Laboratório de Análises Clínicas – CEDIRLAB – nesta cidade, a fim de que 

seja inquirido sobre a matéria técnica versada no processo, e o faço com 

amparo nos §§ 2° e 3°, do artigo 464 do Código de Processo Civil. Para 

audiência de instrução e julgamento, hei por bem em designar o dia 12 de 

março de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e julgamento. 

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 21/janeiro/2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007515-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANJOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REU)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007515-87.2017 Ação: Conhecimento Autora: Marli Anjos dos Santos. 

Ré: Assurant Seguradora S.A. e Novo Mundo Amazônia Móveis e 

Utilidades Ltda. Vistos, etc... MARLI ANJOS DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ASSURANT SEGURADORA S.A. E NOVO 

MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. Devidamente citadas, 

apresentaram contestações e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou as defesas, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida - 

Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda, não verifico nenhum 

elemento plausível para acolhê-la, devendo ser aplicado ao presente caso 

o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que “Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas.”. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. REFRIGERADOR. VÍCIO DE PRODUTO. 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO APÓS ENCAMINHAMENTO À 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. GARANTIA ESTENDIDA. OBRIGAÇÃO 

CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA. RESPONSABIIDADE SOLIDÁRIA DO 

COMERCIANTE E DA SEGURADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. 

ART. 18 DO CDC. DISPOSIÇÃO PREVISTA NO BILHETE DE SEGURO. 1. 

Ilegitimidade passiva da comerciante inocorrente. A responsabilidade 

desta é solidária à da seguradora, na esteira do disposto no artigo 18 do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que ambas se equiparam 

ao fornecedor, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Caso concreto no qual a lojista realiza a venda do seguro de 

garantia estendida aos seus clientes. (...). RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71008347668, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 26/03/2019). (Supressão nossa) (Grifo nosso) Ante o 

exposto, rejeito-a. De outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, remetam os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-130 EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS

Processo Número: 1004578-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON WURZIUS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004578-07.2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Carlos Sérgio 

da Silva. Embargado: Weverton Wurzius. Vistos, etc... CARLOS SÉRGIO 

DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de WEVERTON WURZIUS. 

Devidamente intimado, apresentara defesa e, instado a se manifestar, o 

embargante impugnou-a, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à concessão da justiça gratuita 

concedida em favor da parte embargante, não verifico nenhum elemento 

plausível para acolhê-la, haja vista que o embargado não logrou êxito em 

comprovar que o embargante, atualmente, possui condições de custear as 

despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, 

assim, mantenho o benefício. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 
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probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002264-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA FLORIAN OAB - SP381391 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE BOSQUE SALUTTI OAB - SP361668 

(ADVOGADO(A))

TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO OAB - SP425492 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1002264-20.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Priscilla Chavarelli da Silva Pistori Ré: Unimed Rondonópolis 

– Cooperativa de Trabalho Médico Ltda Vistos, etc... PRISCILA 

CHAVARELLI DA SILVA PISTORI, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado. Devidamente citada, apresentara contestação, arguindo 

preliminares. Foi determinado a especificação das provas, tendo a autora 

requerido o julgamento antecipado; e, a ré, a produção de prova oral, 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à 

liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Novo 

Código de Processo Civil. Ilegitimidade ativa - Acerca da legitimidade para 

agir em juízo, ressalto que se trata de uma das condições da ação, que 

deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo 

necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que 

lhes autorize conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica 

deduzida no litígio. Segundo Liebman, a legitimação para agir é a 

titularidade (ativa ou passiva da ação. O problema da legitimação consiste 

em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir e a pessoa 

com referência à qual ele existe; em outras palavras, é um problema que 

decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a 

sua pertinência subjetiva. Entre esses dois quesitos, ou seja, a existência 

do interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter 

precedência, porque, só em presença de dois interessados diretos é que 

o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe 

e se ele apresenta os requisitos necessários". (in Manual de Direito 

Processual, trad. De CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157). Também valendo 

citar: "A legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz respeito à 

titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação”, 

como diz Buzaid. Assim, a ação somente pode ser proposta por aquele 

que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra 

aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde 

que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de 

legitimatio ad causam. Só os titulares do direito em conflito têm o direito de 

obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São 

eles portanto os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos 

decorrentes do direito de ação." (José Frederico Marques. Instituições de 

Direito Processual Civil. Vol. II. 3ª ed. rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 

41.). Com efeito, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do 

objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o 

atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se 

legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação. No caso 

concreto, a autora ajuizou demanda contra a ré, asseverando que é 

portadora de ‘Linfoma não Hodgki Difuso de Grandes Células B de 

Mediastino’, necessitando do medicamento Pembrolizumabe 200mg, por via 

endovenosa a cada 21 dias, por três ciclos; e, solicitando-o junto à ré, não 

logrou êxito. Embora o contrato em questão tenha sido ajustado com a 

empresa M. Pistori Junior-ME Peixinho Dourado, esta funcionou apenas 

como estipulante, sendo que a parte autora a ele aderiu, na condição de 

beneficiária, efetuando o pagamento das mensalidades e sendo 

diretamente afetada pela ação da requerida, de modo que detêm 

legitimidade para questionar sua cobertura. O artigo 436, parágrafo único, 

do Código Civil não deixa dúvida: "Ao terceiro, em favor de quem se 

estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito 

às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o 

inovar nos termos do art. 438". A esse respeito, eis a jurisprudência: 

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO 

MORAL - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 

RESTRITIVA - ABUSIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O beneficiário do contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares é parte legítima para figurar no polo ativo 

da ação em que se discutem as cláusulas contratuais firmadas e o seu 

cumprimento. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. - A exclusão 

genérica de próteses prevista no contrato de seguro-saúde é nula de 

pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não 

estando redigida em destaque ou mesmo com clareza, impedindo sua fácil 

compreensão, de acordo com o art. 54, do Código de Defesa do 

Consumidor. - Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão 

proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 21 do 

CPC/1973. (TJMG, AC n. 1.0040.13.010725-9/001, 15ª Câmara Cível, rel. 

Des. Tiago Pinto, j. 01-12-2016). “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APLICABILIDADE DO CDC - SÚMULA 469 

DO STJ - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO - MÉRITO 

- CIRURGIA EXPERIMENTAL (CIFOPLASTIA COM BALÃO DOS CORPOS 

VERTEBRAIS ACHATADOS E COM EDEMA ÓSSEO) - NEGATIVA DA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - JUSTIFICATIVA - PROCEDIMENTO 

EXPERIMENTAL - INDICAÇÃO DO TRATAMENTO - MÉDICO CREDENCIADO 

DO PLANO DE SAÚDE - OBRIGATORIEDADE. 1. O consumidor de plano de 

saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar a validade de 

cláusula contratual quanto para exigir o cumprimento de obrigação 

decorrente do referido ajuste, em razão da aplicação das regras e 

princípios do Código de Defesa do Consumidor e do disposto no art. 436, 

parágrafo único, no sentido de que "Ao terceiro, em favor de quem se 

estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito 

às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o 

inovar nos termos do art. 438". 2. A relação jurídica formada entre os 

associados e os convênios de saúde subsume-se aos ditames do Código 

de Defesa do Consumidor. (...). (TJMG, AC n. 1.0692.11.001204-8/001, 16ª 

Câmara Cível, rel. Des. Otávio Portes, j.08-06-2016). Como se vê, os 

beneficiários dos serviços médicos pactuados em contrato coletivo de 

plano de saúde ostentam legitimidade para propositura de ação visando a 

cobertura de tratamento médico de que necessitam, pelo que rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa. Quanto a preliminar de carência de ação, 

por falta de interesse processual, não merece melhor sorte, pois, sem 

qualquer liame que possa sustentá-la; e, no que tange ao chamamento da 

empresa M. Pistori Junior a compor a lide, no mesmo diapasão, uma vez 

que o que se discute na presente ação é se a parte autora tem ou não o 

direito de buscar a medicação prescrita pelo profissional da medicina, e 

não revisão do contrato como quer fazer crer a empresa ré (fl.152), razão 

pela qual, rejeito-as. Defiro a prova oral requerida pela empresa ré, assim, 

designo o dia 16 de junho 2020, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do Código de 
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Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se carta precatória para inquirição da 

testemunha arrolada a (fl.358 – Id 23779842), com prazo de 45 (quarenta 

e cinco dias) para o seu cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 21 

de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1000414-28.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Gustavo Nogueira de Oliveira Réus: Martelli Transportes 

Ltda e Outros Vistos, etc... GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citadas, 

apresentaram contestações, arguindo preliminares. Houve impugnação. 

Foi determinada especificação das provas, tendo as partes requerido a 

produção de prova oral, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. A empresa ré Martelli 

Transportes Ltda, postula no sentido de que a presente ação seja extinta, 

por ser parte ilegítima, pois, ausente o nexo causal sobre o defeito na 

reparação do veiculo do autor. Com efeito, a legitimidade de partes deve 

ser verificada a partir da titularidade da relação jurídica de direito material 

deduzida em juízo. Sobre a legitimidade para ser parte no processo, 

leciona Fredie Didier: A legitimidade para agir ("ad causam pentendi ou ad 

agendum") é condição da ação que se precisa investigar no elemento 

subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os 

'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar 

regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda 

estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o 

processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material 

deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo célebre 

definição doutrinária. (...) Parte legítima é aquela que se encontra em 

posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação 

legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela 

pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'. Para exemplificar: se 

alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o 

autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o 

responsável, ao menos em tese pelo dever de indenizar.(Fredie Didier Jr., 

Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 9ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 

176/177). In casu, postula a parte autora a indenização por dano moral, 

sob a assertiva de ter entregado o veículo de sua propriedade para 

reparos na empresa D R Rosa E´pp, em virtude de uma colisão, sendo que 

restou impossibilitado de utilizar seu veículo no período de 14 de novembro 

de 2018 a 13 de março de 2019. Manejou a presente demanda contra 

referida empresa, buscando ser ressarcido, uma vez que àquela dera 

motivo à paralisação do veículo para conserto, isso em face do acidente 

sofrido quando o veículo da empresa ré bateu na traseira do veículo de 

propriedade do autor. A partir de tais considerações, revela-se indiscutível 

a pertinência subjetiva da ação da parte autora em relação à ré. Por certo 

a discussão da responsabilidade da ré pelos danos alegados pela parte 

autora perpassa pelo exame de mérito da lide. É o caso dos autos, em 

sendo assim, rejeito-a. Por sua vez, a ré Mappre Seguros Gerais S/A, 

requer a extinção da ação, pela perda do objeto, uma vez que o veículo 

sinistrado já foi reparado e devolvido à pessoa do autor, não havendo o 

que se falar, portanto, em necessidade e utilidade da continuidade do 

processo. Da análise superficial dos autos, nota-se que a pretensão da ré 

não tem pertinência, pois, o autor não nega que o veículo fora levado ao 

conserto e, ao depois, entregue às suas mãos, o que busca o autor é ser 

indenizado pela má prestação dos serviços prestados junto à oficina 

credenciada pela ré, onde deseja ser indenizado por danos morais, o que 

passa, sem nenhuma dúvida pela instrução do processo e não por 

decisão sumária, razão pela qual, rejeito-a. Também, requer a extinção da 

ação por ser parte ilegítima, bem como que há falta de interesse de agir. O 

interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da atividade 

jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, 

o interesse processual de agir será avaliado segundo a necessidade e 

interesse que têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis 

e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, 

Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 44ª 

ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). E, no caso dos autos, os 

pressupostos de fazem presentes. Pois bem. Diz-se legítima a parte que, 

no polo ativo, seja, pelo menos aparentemente, titular do direito subjetivo 

tutelado. No polo passivo, diz-se legítima a parte que deva suportar os 

efeitos de eventual sentença de procedência do pedido inicial. Assim, 

deve o sujeito ativo demonstrar ser titular do direito que pretende fazer 

valer em juízo - legitimidade ativa, e ser o sujeito passivo quem esteja 

obrigado a se submeter à sua vontade - legitimidade passiva. Para o 

desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, designo 

o dia 16 de junho de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

21/fevereiro/2019.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000855-09.2019 Ação: Desconstituição de Débitos c/c Indenização 

Autora: Unimed Rondonópolis Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... 

UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, 

com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentara 

contestação, havendo impugnação. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo a autora requerido o julgamento antecipado; e, a empresa ré 

a produção de provas, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 
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atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). E, 

no caso dos autos resta claro o interesse da empresa autora em postular 

em juízo a desconstituição do débito que lhe fora imputado. A assertiva 

levada a efeito pela ré, qual seja, de que não apontou comprovadamente a 

irregularidade ou ilegalidade quanto a prestação de serviços da requerida, 

não tem o condão de fulminar a pretensão, pois, a comprovação 

inequívoca que a ré busca somente é possível após a instrução do 

processo, não nesta fase onde se analisa a necessidade e/ou viabilidade 

do pedido, razão pela qual, rejeito-a. Defiro a prova oral requerida pela 

parte ré. Assim, para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em 

designar o dia 17 de junho de 2020, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. 

Cumpra-se Roo-Mt, 21/janeiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª. Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007523-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARIA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MORAIS SILVA OAB - MT19962/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007523-64/2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Morais Autora: Jeovania Maria Cardoso. Ré: FAEL – Sociedade Técnica 

Educacional da Lapa LTDA. Vistos, etc. JEOVANIA MARIA CARDOSO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ‘Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de 

Danos Morais’ em desfavor de FAEL – SOCIEDADE TÉCNICA 

EDUCACIONAL DA LAPA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificação nos autos, aduzindo: “Que, a autora ingressara, em março de 

2007, no curso de graduação em Pedagogia, modalidade à distância, 

oferecido pela Instituição FAEL, ora ré, via unidade de Rondonópolis-MT, 

devidamente matriculada sob o nº74499; que, cumprira todas as 

obrigações acadêmicas e pecuniárias com a empresa ré; que, em 21 de 

dezembro de 2010, a autora participou da cerimônia de colação de grau; 

que, fora emitida certidão de conclusão de curso e declaração, as quais 

foram emitidas pelo coordenador do polo; que, apesar de várias tentativas, 

o diploma nunca lhe fora entregue; que, fora uma aluna cumpridora de 

suas obrigações; que, realizara o sonho de sua vida (ao concluir um 

ensino superior); que, como funcionária pública Municipal, a autora a 

conclusão visava a melhoria de seu salário; que, até a presente data a 

autora não recebera seu Diploma de Conclusão, apesar de já ter concluído 

seu Curso; que, a autora não pode requerer a elevação de cargo junto à 

Prefeitura de Rondonópolis, a qual ocupa, desde o ano de 2001 a função 

de apoio instrumental; que, teve que recusar propostas de emprego, eis 

que, supostamente, não está qualificada às funções que exigem a 

apresentação do diploma de pedagoga; que, tentara inúmeras vezes obter 

seu diploma; que, o coordenador do polo de Rondonópolis-MT, Sr. Sidney 

de Arruda Vieira, encaminhara e-mail para a instituição Ré, no qual 

informara que a autora concluíra o curso de graduação em pedagogia, 

cumprindo todas suas obrigações acadêmicas e financeiras, não 

havendo, portanto, razão para não entrega do diploma; que, tentara a 

solução do conflito administrativamente, via Procon-Rondonópolis (CIP 

nº11334/0115), resultando inexitosa a tentativa; que, em resposta, a ré 

informara que a autora ‘evadida do curso’, ante a reprovação em 8 (oito) 

disciplinas da grade curricular; que, da não entrega do diploma decorre a 

obrigação de entregar, bem como, a necessidade de reparação dos danos 

morais sofridos, sendo imperativo o ressarcimento dos lucros cessantes, 

assim, requer seja a ação julgada procedente condenando a ré nos ônus 

de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$51.912,27 

(cinquenta e um mil, novecentos e doze reais e vinte e sete centavos), 

pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária.” A assistência 

judiciária e a tutela provisória de urgência suplicada restara deferida às 

(fls.48/50 – correspondência ID 10625991), sobrevindo recurso, o qual 

rejeitara a liminar vindicada (fls.160/163 – correspondência ID 16365854). 

Realizou-se audiência de conciliação de (fl.115 – correspondência ID 

15242174), entretanto, não se obteve êxito. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pelos autores, dizendo: “Primeiramente, a autora matriculou-se junto a ré, 

em 14/02/2007, na modalidade EAD, para o curso de Pedagogia; que, se 

observa pelo histórico, a autora/aluna possui pendência de nota em todas 

as disciplinas relativas ao 3º, 5º e 6º período do curso, uma vez que não 

atingira a média para aprovação; que, estas matérias não foram cursadas 

pela autora e, não constam entre os documentos juntados com a inicial a 

comprovação de obtenção de êxito nas referidas disciplinas; que, o setor 

de certificação da Faculdade somente poderá dar início ao processo de 

diplomação após conclusão do curso, hipótese que não ocorreu, porque a 

autora não conclui o curso, ou seja, não obteve a aprovação nas 

matérias, que é requisito indispensável para estar habilitada ao 

recebimento do diploma; que, a incompetência da Justiça Estadual para 

julgar o presente caso. No mérito afirma que, o autor possui o certificado 

de conclusão de curso desde a data da colação de grau; que, com 

relação à expedição do diploma vindicado, este fora retirado pelo autor em 

30 de agosto de 2017; que, é público e notório que a Universidade possui 

de seis a doze meses para entrega de diplomas; que, o diploma fora 

expedido dentro do referido prazo, acarretando a improcedência do 

pedido; que, ausente o alegado ato ilícito, posto que cumpriu com suas 

obrigações, sem contar que forneceu o respectivo certificado de 

conclusão de curso, que serve para fins de comprovação de sua 

pós-graduação; que, inexiste o dano e sua comprovação; que, em 

eventual condenação, o quantum indenizatório deve ser arbitrado com 

acurada cautela, assim, requer seja a ação julgada improcedente, 

condenando a autora nos ônus de sucumbência. Juntou documentos.” 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora (fls.77/85 – 

correspondência ID 13080308). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual interesse de produção de provas (fls.84/86 – 

correspondência ID 13910533), sobrevindo o petitório das partes de (fl.89 

– correspondência ID 13968542 e fl.91 – correspondência ID 14044078) 

para requerer o julgamento antecipado do feito, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Primeiramente, registre-se 

que a decisão de mérito do Agravo de Instrumento sob 

nº1010734-83.2018.8.11.0000 não aportara aos autos até o presente 

momento. Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, 

por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de 

conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, “Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder” (STJ - 4ª Turma, Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, DJU, p. 9.513) 

No caso em tela, a autora pretende que a ré seja obrigada a fornecer seu 

diploma de conclusão da Graduação em Pedagogia – modalidade à 

distância – devidamente registrado, além de ser ressarcida pelos danos 

morais provenientes dos dissabores experimentos pelo atraso injustificado 

na entrega do diploma de conclusão do curso e lucros cessantes, 

portanto, alega fazer jus a indenização ora pleiteada. A ré, por sua vez, 
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ao ofertar sua defesa, reconhecera que o diploma ainda não havia sido 

entregue à autora, sustentando a tese de que a autora reprovara por nota 

em disciplinas relativas aos períodos/semestres 3º, 5º e 6º e, que o setor 

e certificação da Faculdade somente pode dar início ao processo de 

diplomação após a conclusão do curso, sendo àquela a única causadora 

do atraso da entrega do vindicado diploma, não devendo ser penalizada 

por eventual condenação por despesas de ordem moral. Pois bem, 

sabe-se que o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no inciso 

X, do art. 5º da Carta Magna: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

Assim, em se tratando de relação de consumo, o aludido instituto dos 

danos morais tem como pressupostos básicos dois elementos 

fundamentais, quais sejam, o dano, como lesão provocada ao patrimônio 

ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo 

comportamento censurável do agente, não sendo necessária a aferição 

de culpa. Enquanto todas as pessoas de um modo em geral estão 

adstritas a normas genéricas no que diz respeito à responsabilidade civil, 

outras estão submetidas a regras especiais em virtude das peculiaridades 

das atividades desenvolvidas ou porque a lei assim o estabelece, diante 

da justificativa legislativa. In casu, observa-se estar caracterizada 

plenamente uma relação de consumo, vez que se trata de prestação de 

serviços educacionais realizada por pessoa jurídica a um cliente, pessoa 

física, enquadradas as partes exatamente nos conceitos de consumidor e 

fornecedor dados pelo artigo 2º e 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dessa maneira, há que se aferir a existência de ato ilícito por 

parte da contratada, não sendo, contudo, necessária à aferição de culpa, 

visto que em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade a ser 

examinada tem caráter objetivo. Como se observa dos autos, a autora 

diligenciara na busca do seu diploma de conclusão do curso de 

Graduação em Pedagogia, contudo, não obteve êxito, o que de fato só foi 

alcançado com o deferimento da medida liminar pleiteada na inicial 

(fls.48/50 – correspondência ID 10625991), tanto assim é que o 

documento de (fls.188/189 – correspondência ID 16777719 e ID 

16777721), comprovam que o diploma só fora emitido e disponibilizado a 

autora após a citação da parte ré, com determinação para o cumprimento 

da obrigação. Não há qualquer justificativa plausível para a demora na 

entrega do diploma do curso oferecido, mesmo porque o curso de 

graduação encerrara-se, sendo emitida a Declaração de Conclusão de 

Curso em 20 de dezembro de 2010 (fl.26 – correspondência ID 10111085) 

emitida por preposto da ré – Sr. Sidney de Arruda Vieira intitulado 

coordenador do polo [documento não desconstituído pela parte ré, nos 

termos do artigo 373, II, CPC] e, o Diploma fora emitido, apenas e tão 

somente, em 03 de outubro de 2018 (fls.188/189 – correspondência ID 

16777719 e ID 16777721), consequentemente, mais de sete anos após o 

encerramento do curso e, após determinação judicial. Portanto, 

considerando que o diploma requerido pela autora não restara entregue 

em tempo razoável, somente o conseguindo após o cumprimento da 

medida liminar, consiste em falha na prestação do serviço pela ré, 

conforme emoldurado no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

desafiando a plena reparação em pecúnia pelos danos experimentados 

pela autora. Decerto, a situação retratada na questão em desate, trouxe à 

autora um enorme desgaste, causa direta e imediata da revolta, do 

aborrecimento, do vexame e do constrangimento injustamente suportado, 

situações estas configuradoras do dano moral. E sobre o tema a 

jurisprudência não destoa: “INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DEMORA 

EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

SUPERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO EM SEU ASPECTO PUNITIVO. 

INDENIZAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJRS, Recurso Cível 

n.º 71003841368, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 08/11/2012). “APELAÇAO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. ATRASO NA 

ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Danos morais majorados em 

razão do excesso de prazo, caracterizado na demora para a entrega do 

diploma universitário sem justificativa plausível, bem como em razão do 

sofrimento experimentado pela vítima, pois impossibilitada de ascender 

profissionalmente nesse período, sem perder de vista a capacidade 

financeira da instituição ofensora. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(TJ-RS - AC: 70078877115 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Data de Julgamento: 12/09/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018) “Apelação. Obrigação de 

fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Diploma de 

conclusão de curso superior. Demora na entrega. Relação de consumo. 

Inversão do ônus probatório. Art. 6º, VIII do CDC. Instituição de ensino que 

não se desincumbiu do ônus de provar a inocorrência da demora ou 

qualquer excludente de sua responsabilidade. Artigo 14, § 3º, incisos I e II, 

da Lei nº 8.078, de 1990. Cobrança de taxa para expedição de diploma. 

Ilegalidade. Dano moral configurado. Indenização corretamente arbitrada 

em R$ 10.000,00, a título de danos morais e, em R$ 71,28, a título de danos 

materiais. Recurso a que se nega provimento.” (TJSP, APL: 

3492914720108260000, 19ª Câmara de Direito Privado, Relator: Mauro 

Conti Machado, Data de Julgamento: 16/04/2012, Data de Publicação: 

04/05/2012). Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré, 

com a demora em proceder com a entrega do diploma de conclusão do 

curso de Graduação em Pedagogia, resta fixar o quantum indenizável. 

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. 

Assim, provado nos autos que houve a desídia da ré, em proceder com a 

entrega do diploma da autora com evidente demora, assim, havendo o 

dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do 

dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se 

deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. 

No que tange aos lucros cessantes, tenho para mim que os mesmos não 

são devidos, posto que a pretensão da autora está amparada em lucros 

potenciais, hipotéticos, mesmo porque o documento de (fls.44/45 – 

correspondência ID 10111091) não se presta ao fim colimado. De acordo 

com o artigo 402 do Código Civil “Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do 

que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” Para 

J. M. Carvalho dos Santos, “os lucros cessantes, para ser indenizáveis, 

devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os 

lucros imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a 

expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar.” “A simples alegação de 

um lucro que poderá ser obtido com os proventos esperados do contrato 

que não foi executado não pode ser objeto de indenização, por isso que 

se trata de uma impossibilidade ou expectativa, em que predomina o 

arbítrio ou o capricho do reclamante, conforme Cunha Gonçalves, quando 

não haja nisso tudo apenas uma ilusão ou fantasia.” (Código Civil Brasileiro 

Interpretado, Livraria Freitas Bastos S/A, 9ª. Ed. 14/256). Na lição de 

Washington de Barros Monteiro, “referentemente aos lucros cessantes, 

porém, não serão atendidos s ao menos plausíveis ou verossímeis. Não se 

levam em conta os benefícios ou interesses hipotéticos, porquanto estes, 

pela sua própria natureza, não admitem direta comprovação, tendo-se, 

pois, como inexistentes em direito.” Medite-se, com efeito, no exemplo do 

mesmo Van Wetter: “o vendedor deixa de entregar as iscas para uma 

projetada pesca. O comprador não pode pretender ressarcimento do valor 

dos peixes que apanharia, se as iscas lhe tivessem sido realmente 

entregues, como ensina Hans Alberchet Fischer, ao Direito compete 

distinguir cuidadosamente essas miragens de lucro, de que falava 

Dermburg, da verdadeira idéia do dano. Não se indenizam esperanças 

desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou abstratos.” 

(Curso de Direito Civil, Saraiva, 20ª. Ed. p. 4/334). A jurisprudência tem se 

norteado no sentido de que, “com referência aos lucros cessantes, sabido 

é que se apura em execução apenas o que ficar devidamente evidenciado 

no processo de conhecimento, pois não se indenizam esperanças 

desfeitas, lucros potenciais, hipotéticos, abstratos, porque o prejuízo é 

tipicamente fato.” (Orlando Gandolfo, Acidentes de Trânsito e 

Responsabilidade Civil, RT 1985/p.342). “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS 

MATERIAIS. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO 

DA CONDENAÇÃO AO VALOR DA COBERTURA CONTRATADA. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. Incabível 

cogitar a respeito da culpa concorrente, pois amplamente corroborada a 

responsabilidade exclusiva da condutora do veículo segurado. A 

responsabilidade da apelante está adstrita às coberturas e valores 
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contratados na apólice, para os danos materiais, devendo ser observada 

a atualização do valor da condenação, que exceder ao valor da cobertura 

contratada. De acordo com a prática jurisprudencial em situações como a 

presente, plenamente possível a condenação de forma solidária. No 

tocante aos consectários legais, as coberturas securitárias devem ser 

atualizadas pelo IGP-M, a partir da data de início da vigência da apólice 

contratada, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar 

da citação da seguradora no presente feito. Lucros cessantes atrelados 

aos danos materiais. Prejuízo de ordem financeira. Ausência de prova 

sobre a perda efetiva do valor referente a contrato de prestação de 

serviço da vítima. Ratificado o indeferimento dos lucros cessantes, quanto 

ao aludido contrato. Honorários. Aplicação do art. 85, § 11º, do CPC.... 

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DA 

SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70079754289 

RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 10/04/2019, Décima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/04/2019) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INOVAÇÃO 

RECURSAL - QUESTÃO NÃO CONHECIDA - MÉRITO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO - 

DANO MATERIAL INDEVIDO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.” 

(TJMT, APL: 53271/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora: 

Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Data de Julgamento: 

06/12/2017). Finalmente, rejeito a pretensão autoral quanto aos lucros 

cessantes, eis que não comprovado o que efetivamente deixara de 

ganhar o de cujus. Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a procedência da demanda. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

‘Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais’ promovida 

por JEOVANIA MARIA CARDOSO, em desfavor de em desfavor de FAEL – 

SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA LTDA, com qualificação 

nos autos, para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por dano moral, a qual deverá ser 

corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar 

desta decisão, bem como, das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação (art. 85, §2º, CPC). Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO FELIX LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000679-93.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): POSTO FELIX LTDA REU: RODOBR TRANSPORTES LTDA 

Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

parte autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PINHEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001282-06.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PAMELA PINHEIRO DE ALMEIDA EXECUTADO: ACACIO JOSE 

ROZENDO FALCAO Vistos etc. Tendo em vista a juntada do r. comando 

judicial de ID. 28157241, reitero a determinação de ID. 24920829 Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002048-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SPERBER BAIA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002048-30.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SELMA SPERBER BAIA CABRAL REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Sobre o pedido de desistência formulado no ID. 28141469, 

manifeste-se o requerido (art. 485, § 4º, do CPC), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser consignado que sua inércia será interpretada como 

tácita anuência em relação a tal pleito. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004273-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO do patrono do Executado/Embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos 

de Declaração ID 25019409.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004273-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)
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BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO do patrono do Executado/Embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos 

de Declaração ID 25019409.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006921-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR PAULO BOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO RODRIGUES CUSTODIO OAB - MT10693/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006921-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ACIR PAULO BOSA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

AYMORE, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 Vistos 

etc. DEFIRO os petitórios de IDs. 25719632 e 25833702. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006921-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR PAULO BOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO RODRIGUES CUSTODIO OAB - MT10693/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006921-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ACIR PAULO BOSA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

AYMORE, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 Vistos 

etc. DEFIRO os petitórios de IDs. 25719632 e 25833702. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006921-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR PAULO BOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO RODRIGUES CUSTODIO OAB - MT10693/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006921-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ACIR PAULO BOSA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

AYMORE, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 Vistos 

etc. DEFIRO os petitórios de IDs. 25719632 e 25833702. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006921-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR PAULO BOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO RODRIGUES CUSTODIO OAB - MT10693/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006921-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ACIR PAULO BOSA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

AYMORE, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 Vistos 

etc. DEFIRO os petitórios de IDs. 25719632 e 25833702. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006901-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SARAIVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006901-14.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA SARAIVA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Sobre o pedido de desistência formulado 

no ID. 26151344, manifeste-se o requerido (art. 485, § 4º, do CPC), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser consignado que a inércia será 

interpretada como tácita anuência em relação a tal pleito. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008724-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA BISPO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENKO FAG COM. DE COLCHOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008724-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADALGIZA BISPO SOARES REQUERIDO: KENKO FAG COM. 
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DE COLCHOES LTDA Vistos etc. Tendo em vista a natureza da causa e a 

capacidade econômica da parte autora indicada nos autos, em especial o 

holerite de ID. 22563637, entendo incabível a concessão da AJG por ela 

postulada. Faz-se mister destacar que os custos dos serviços judiciários 

exigem pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade da 

justiça, com efeito, ser destinada aos efetivamente necessitados. 

Coadunando com o entendimento profligado neste comando judicial trago a 

colação o seguinte julgado: Numero: 53121 Ano: 2004 Magistrado: DR. 

CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA Ementa: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E 

MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELO MAGISTRADO - 

AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz no uso de suas atribuições incumbe fixar 

os parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o 

fim de se evitar a utilização inadequada. Para o deferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua 

impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que 

se evidencia no processo. ISTO POSTO, e com espeque no artigo 5º, da 

Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita, 

determinando que seja intimado o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas 

sob pena extinção de tal relação processual, sem resolução do mérito. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002312-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVONE RODRIGUES FERREIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Visando evitar 

futuras e eventuais alegações de cerceamento de defesa e nulidade, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002312-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVONE RODRIGUES FERREIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Visando evitar 

futuras e eventuais alegações de cerceamento de defesa e nulidade, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000714-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENYO RICARDO DA SILVA ROLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU AFONSO BRAGAGNOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000714-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KENYO RICARDO DA SILVA ROLAN REQUERIDO: IRINEU 

AFONSO BRAGAGNOLO Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000713-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILTON MIGUEL RODRIGUES (REU)

DAILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000713-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO FINASA BMC S.A. REU: DAILTON COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, DAILTON MIGUEL RODRIGUES Vistos, etc. Verifico 

que a petição inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC. 

Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais se o mandado 

for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, 

no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do 

artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como, caso necessário, a comprovação do pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002339-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOBERG JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CAMPOS BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002339-93.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LINDOBERG JOSE DE SOUZA REU: MARCIO CAMPOS 

BARBOSA Vistos etc. O Oficial de Justiça informa, em certidão de ID. 

26298178, que o requerido, além de recursar-se a sair do imóvel, proferiu 

palavras em tom ameaçador, o que o faz requerer reforço policial para tal 

ato. Desta feita e, por ora, determino o reforço policial ao Oficial de Justiça 

par que se cumpra o já determinado (ID. 24597477). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007269-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRADO DE CAMPOS (AUTOR(A))

V. P. D. S. (AUTOR(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))
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M. E. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007269-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANA PRADO DE CAMPOS, M. E. P. D. S., V. P. D. S., JOSE 

AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Posteriormente, ao Ministério 

Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009442-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TIAGO GONCALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009442-88.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): WILSON TIAGO GONCALVES MARTINS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se 

as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010414-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CIRILO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010414-58.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSALINA CIRILO CARDOSO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015640-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. F. (AUTOR(A))

A. O. B. (AUTOR(A))

L. F. O. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. (REU)

U. R. C. D. T. M. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015640-73.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROBERTO SILVA FREITAS, ALINE OLIVEIRA BARRETO, 

LORENZO FREITAS OLIVEIRA BARRETO RÉU: TALITA FRANCIELY 

ANDREASSA, UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO 

LTDA Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 

334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02 de ABRIL de 

2020, às 08h, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015664-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005811-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO(A))

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005811-05.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA RÉU: SAO 

FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Vistos etc. Primeiramente, nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] do CPC, 

manifeste-se a parte contrária, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

petitório de ID. 22876385. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001379-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. E. (AUTOR(A))

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001379-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEONARDO PANIAGO ESPINDOLA, ALLINE PANIAGO 

MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA RÉU: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001379-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. E. (AUTOR(A))

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001379-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEONARDO PANIAGO ESPINDOLA, ALLINE PANIAGO 

MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA RÉU: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001379-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. E. (AUTOR(A))

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001379-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEONARDO PANIAGO ESPINDOLA, ALLINE PANIAGO 

MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA RÉU: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000747-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO ALVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000747-43.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDEZIO ALVES DE MORAIS REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Defiro os benefícios da AJG. A parte autora manifesta 

desinteresse na realização de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré, 

na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em quinze 

dias, consignada as advertências legais. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720499 Nr: 1541-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MITSU SILVA KITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:, LÍGIA MARIA BUENO DE 

SOUZA NEVES - OAB:12.252 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico, que a parte requerida foi citada por EDITAL às fls. 117, deste 

modo, é impossivel intimar a mesma por mandado ou carta via AR, 

conforme solicitações de fls. 138 e fls. 145/145-v. Sendo assim, remeto os 

autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762479 Nr: 14701-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA ALVES SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.87, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382042 Nr: 10241-37.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER CORTEZ CARMONA - 

OAB:172543, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MARCO 

ANTONIO MORETTI - OAB:OAB/MT 10.079, MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 389, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423304 Nr: 5437-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.136, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447471 Nr: 2651-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUARIUS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA LTDA, GERUZA FERREIRA DO NASCIMENTO BAUMGARDT, IVANIL 

GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO, EPAMINONDAS BRITO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.118, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438484 Nr: 7151-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA COSTELAO GAUCHO LTDA 

ME, JOAO LUCIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade de folhas nº 67/69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425967 Nr: 8108-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN MAYARA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA.COM.BR CIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - OAB:2255-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.197/198, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875798 Nr: 8710-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULIVAR FAVRETO, ASTROLINO ANTUNES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Intimação do patrono da parte autora, para fornecer os endereços 

atualizados dos requeridos, com a finalidade da intimação dos mesmos 

quanto os laudos de avaliações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806210 Nr: 16755-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIELLE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO-FAIESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Autos n.º 806210 – Ação Ordinária

Vistos etc.

 Sobre o petitório de fls. 152/154, manifeste-se a parte ré, no prazo de 

cinco dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765978 Nr: 367-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MENDES DE SOUZA, MANOEL EDSON DA 

SILVA LIMA, SANDRAMAISA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791691 Nr: 10960-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706325 Nr: 1037-56.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SERGIO SILVA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURINO BERNARDO 

GIACOMELLI CARLOS - OAB:4565/RN

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial da 

presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar 

inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como, 

condenar a reclamada a indenizar a requerente, a título de danos morais, 

no montante de R$ 5.000,00, importe a ser pago pela ré a demandante, de 

uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação 

cadastral litigiosa (fl. 24).Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760493 Nr: 13613-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO APARECIDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:OAB/ MT 6.656

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada às folhas 139/140, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761442 Nr: 14208-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATTUS VINÍCIUS BORGES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PENSO, BOM JESUS TRANPORTES E 

LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se 

manifestar sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fl. n° 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810938 Nr: 18221-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROBSON GIBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400676 Nr: 14169-59.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GARCIA DE MOURA, ISADORA 

GARCIA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, 

WILSON LUIZ GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.279/280, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000694-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000694-62.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o credor a inadimplência contratual 

da parte requerida, frisando que esta firmou pactos com garantia de 

alienação fiduciária de bem móvel, aos quais reclama a parte autora o 

pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial veio o 

demonstrativo do débito (ID. 28182497) e o instrumento de notificação (ID. 

28182495) para efeitos de constituição em mora da parte devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 
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está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BARBOSA TASCA PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS OAB - MT25594/O 

(ADVOGADO(A))

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000702-39.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANILO BARBOSA TASCA PORTO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS /REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM 

PEDIDO LIMINAR URGENTE proposta por DANILO BARBOSA TASCA 

PORTO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificadas. A tutela de urgência foi inserida no art. 

300, do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Em um juízo de cognição rarefeita, o 

suficiente ao que exige o momento processual, e, ainda, evocando a 

Teoria da Asserção[1] ou da Prospettazione ou da verificação in statu 

assertionis, desenvolvida com lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito 

Pátrio[2], entendo como presente a probabilidade do direito, posto que 

eventual suspensão estaria amparada em exação unilateral de diferença 

de consumo de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/2629539-4, 

referente a período pretérito, conforme documento de ID. 28188645, 

mormente as faturas litigiosas de ID. 28187654 – Pág. 1 e 2, nos valores, 

respectivamente, de R$ 2.034,90 (dois mil e trinta e quatro reais e noventa 

centavos) e de R$ 2.102,45 (dois mil e centos e dois reais e quarenta e 

cinco centavos). Com efeito, a conduta epigrafada da demandada tem sido 

motivo de reparo pela jurisprudência, que tem rechaçado o corte de 

serviço de tal estirpe, quando fundado em cobrança de diferença de 

consumo, relativa a fornecimento em período pretérito, apurada em 

aferição unilateral de medidor de consumo ineficiente/avariado. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE 

DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

COBRANÇA NA FATURA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. 

TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. 1) O corte no fornecimento de energia 

elétrica, em virtude de inadimplência, é autorizado para débito atual e 

desde que haja prévia notificação do consumidor, porém, em relação a 

débitos pretéritos, de recuperação de consumo de energia, a 

concessionária não poderá fazê-lo, pois acaba tornando inviável o 

adimplemento da fatura, violando, assim, o equilíbrio econômico e 

financeiro do contrato e o devido processo legal de apuração do débito 

previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 2) Agravo de Instrumento 

provido para, reformando a decisão, conceder tutela provisória de 

urgência para determinar que a Companhia de Eletricidade do Amapá 

(CEA) se abstenha de suspender o corte no fornecimento de energia 

elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 00002987020198030000 

AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 

04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - 

MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO CONSUMO - SITUAÇÃO DE 

ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DO FORNECIMENTO. 1. A 

Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro de 2007, no julgamento do 

REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman Benjamin, entendeu que não 

sendo o caso de discussão a respeito da energia elétrica ordinariamente 

fornecida, estando o consumidor em situação de adimplência, impossível a 

suspensão do fornecimento de energia como forma de obrigar o 

consumidor ao pagamento, reconhecendo as condições técnicas 

unilaterais para apuração da fraude. 2. In casu, verifica-se dos autos que 

houve suspensão do fornecimento de energia elétrica após constatação 

de fraude no medidor, ocasionando um prejuízo à concessionária no valor 

de R$ 5.949,44 (cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta 

e quatro centavos). 3. Impossível o corte do fornecimento de energia 

elétrica no caso sub examen, sendo necessário procedimento ordinário de 

cobrança para créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. 

Recurso especial provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. 

(REsp 962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, circunstâncias estas que, jungidas, recomendam o 

deferimento do pleito in limine litis formulado. Tenho, portanto, que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência invocada na 

exordial. Isto posto, defiro a liminar pleiteada pela parte requerente para o 

fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor, caso já 

tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde que tais 

medidas tenham por fundamento as faturas de ID. 28187654 – Pág. 1 e 2, 

nos valores, respectivamente, de R$ 2.034,90 (dois mil e trinta e quatro 

reais e noventa centavos) e de R$ 2.102,45 (dois mil e centos e dois reais 

e quarenta e cinco centavos), bem como proceda com o necessário para 

exclusão das restrições creditícias impostas à parte autora ou se 

abstenha de fazê-las, desde que tais medidas também tenham por 

fundamento os débitos pretéritos retromencionados, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação 

controvertida na liça. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de MAIO de 2020, às 09h, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa 

judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento 

da distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] “O que importa é a afirmação do autor, e não a 

correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de 

mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 

182). [2] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE 

DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE 

DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do 

CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso 
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pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação 

expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no 

caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada 

pela teoria da asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse 

processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, 

não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual 

não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no 

exame de tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001833-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001833-54.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS JOSE DA SILVA REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE 

IMOVEIS LTDA Vistos etc. AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela requerida J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA. (ID. 

15622134), quando evidenciado nos autos que ela atua com poderes de 

administradora, a teor da Cláusula 4, do contrato acostado (ID. 5603125). 

Em sendo assim, notório que corretora e incorporadora trabalharam 

conjuntamente para oferta e venda do imóvel e, por isso, respondem 

solidariamente perante o consumidor, consoante artigo 7º, parágrafo 

único[1] e artigo 34, ambos do CDC[2]. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS 

PAGAS E DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE 

IMÓVEIS. EVIDENCIADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO AO 

CONSUMIDOR. VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA 

DE CLÁUSULA COM DESTAQUE E INDICAÇÃO DO VALOR. TESE 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. 

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a corretora e a 

construtora trabalharam conjuntamente para oferta e venda do produto 

(imóvel) e, por isso, respondem solidariamente perante o consumidor. 2.

(...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO, Apelação 

(CPC) 0037986- 05.2012.8.09.0175, Rel. Carlos Roberto Fávaro, 1ª 

Câmara Cível, DJe de 29/03/2017). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA J. 

VIRGÍLIO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. TAXA DE CORRETAGEM. 

NÃO RETENÇÃO. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. 10% (DEZ POR 

CENTO) INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. 1. Não 

há falar em ilegitimidade passiva da segunda requerida, J. Virgílio 

Lançamentos de Imóveis na relação contratual, quando evidenciado nos 

autos que a negociação foi feita diretamente com ela que atua com 

poderes de mandatária/administradora assumindo, portanto, perante a 

empresa contratada e o contratante como intermediário na celebração do 

negócio jurídico a fiel execução contratual. 2 - É aplicável a Lei n. 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor) na relação consumerista estabelecida 

entre incorporador e adquirente da unidade imobiliária, nos termos de seu 

art. 3º, § 1º. Dentre as garantias proporcionadas ao consumidor, 

destaca-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII do CDC). 3. 

Comprovada a culpa exclusiva das requeridas em relação ao atraso da 

entrega da obra à autora, deverá restituir as parcelas pagas, se 

afigurando indevido o pleito para retenção da taxa de 20% prevista no 

contrato - Cláusula 15.6, multa e demais encargos, pois exclusivamente 

sua a culpa pela rescisão. 4 - A multa contratual pela rescisão do ajuste é 

devida pela parte cuja inadimplência ou qualquer outro motivo der causa a 

sua rescisão, no entanto deverá incidir somente sobre o valor 

efetivamente pago pelos consumidores. RECURSOS CONHECIDOS. O 

PRIMEIRO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. (TJ-GO - 

APL: 03864312620158090029, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 12/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 12/06/2019). (Grifamos). Aliás, ressalte-se que a comissão de 

corretagem foi destinada à empresa J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE 

IMÓVEIS LTDA., sendo então parte legítima para figurar na demanda. 

Destarte, inexistindo outras preliminares a serem apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender 

desnecessário. Defiro as provas orais requeridas pela parte requerente 

(ID. 16910573) e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

17 de JUNHO de 2020, às 14h. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 7º. [...] Parágrafo único. Tendo mais 

de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação 

dos danos previstos nas normas de consumo. [2] Art. 34. O fornecedor do 

produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002054-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES COSTA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002054-71.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): HELENA ROSA BARBOSA REU: ANTONIO FERNANDES 

COSTA Vistos etc. HELENA ROSA BARBOSA, qualificada na inicial, 

ingressou com a presenta AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO c/c PEDIDO DE LIMINAR CUMULADO COM COBRANÇA em 

face de ANTÔNIO FERNANDES COSTA, também qualificado. Alegou, em 

síntese, que celebrou contrato de locação de imóvel residencial com o 

requerido em 13/10/2014, por período de 12 meses, a se iniciar em 

05/11/2014 e a findar em 05/09/2015, passando a viger por tempo 

indeterminado. Narrou que o requerido encontrava-se inadimplente com os 

alugueres desde março de 2016, no importe total de R$ 5.593,30 (cinco mil 

quatrocentos e cinquenta e seis reais) mais a multa contratual de R$ 

1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), totalizando R$ 7.353,30 (sete 

mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos). Requereu a 

concessão de medida liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, o 

que restou indeferido (ID. 1676924). Pediu, ao fim, a rescisão contratual 

por falta de pagamento, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento da dívida acumulada, escoltando a inicial com documentos. 

Regularmente citado (ID. 12996993), o requerido não compareceu aos 

autos, sendo então decretada sua revelia no ID. 16212788. Intimada a 

manifestar-se acerca da produção de provas, a autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 16992395). Vieram-me conclusos os 

autos. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Como dito, 

cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO c/c PEDIDO 

DE LIMINAR CUMULADO COM COBRANÇA proposta por HELENA ROSA 

BARBOSA em face de ANTÔNIO FERNANDES COSTA. No presente caso 

o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, pois se trata de 
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matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, 

eis que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se 

mostram suficientes para o seu seguro desate, em decorrência da revelia 

da parte ré. Quanto à revelia ocorrida nos presentes autos, prescreve o 

art. 344 do CPC que “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.” (grifamos). Sendo um direito disponível, e estando os elementos de 

convicção carreados aos autos coerentes com o pretendido, sem dúvida 

alguma os efeitos da revelia se impõem. Ademais, a ausência de 

contestação válida do réu, ante a coerência entre o alegado e provado, 

faz presumir que todos os fatos aduzidos pela parte autora são 

verdadeiros. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a 

matéria: “REVELIA – MATÉRIA DE FATO – DIREITO DISPONÍVEL – A falta 

de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

desde que se trate de direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, 

contrariou o acórdão o disposto no artigo 319 do CPC.” (STJ. REsp nº 

8.392/MT, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, DJU 27/05/1991).” 

(grifamos) Como se sabe, nas ações de despejo por falta de pagamento 

são admissíveis as seguintes alternativas ao réu: purgar a mora (artigo 62, 

II, da Lei 8.245/91) ou contestar a ação. A purgação da mora é medida de 

equidade que visa a beneficiar o locatário, evitando a retomada do imóvel 

pelo locador e, por outro lado, procura também atender ao direito do 

locador de receber integralmente a quantia que lhe é devida por força do 

contrato. No caso vertente, verifica-se que a parte ré não purgara a mora, 

como também não contestou os fatos e fundamentos descritos na 

exordial, conforme consignado alhures, razão pela qual se deve 

considerar a existência e validade do contrato celebrado entre as partes 

durante o período mencionado pela autora. Ademais, é certo que não 

estamos diante de um daqueles contratos chamados de adesão, em que 

uma das partes não tem a oportunidade de discutir suas cláusulas, de 

modo que, se o réu não tivesse concordado com as cláusulas insertas no 

contrato, poderia ter discutido com o autor, antes de firmá-lo ou mesmo 

tomado às providências legais que lhe competia, o que, contudo, não fez. 

Nessa esteira de ideias, destaque-se que o locatário deve, assim como o 

locador, observar o princípio da força vinculante ou obrigatoriedade dos 

contratos (pacta sunt servanda) que, na lição de Celso Marcelo de 

Oliveira, “é corolário natural dos princípios da boa fé e da autonomia da 

vontade”. (Teoria Geral dos Contratos, LZN Editora, 2002, pág. 69). 

Portanto, estando devidamente comprovadas a relação locatícia e a 

infração contratual, bem como o atraso no pagamento dos aluguéis, fatos 

incontroversos, em face da revelia da parte requerida, faz-se mister 

reconhecer a procedência dos pedidos iniciais com todas as suas 

consequências, nos termos do que dispõe o artigo 9º, III, c/c art. 62, 

ambos da Lei nº 8.245/91. Neste sentido, confiram-se os seguintes 

arestos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS - MORA DA LOCATÁRIA - INADIMPLEMENTO CONFESSO - 

RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de despejo por falta de pagamento 

compete ao locatário, como lhe faculta o art. 62 da Lei 8.245/91, purgar a 

mora depositando o que entende devido, sob pena de despejo 

compulsório. Não comprovado o pagamento da quantia devida, impõe-se o 

decreto de despejo.” (TJMT. Apel.Cív. nº 75986/2009, DES. A. BITAR 

FILHO, 2ª Câm.Cív., Julg. 02/12/2009, Publ. 18/12/2009).” (grifo nosso). 

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ALEGAÇÃO 

DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DE 

DIFICULDADES FINANCEIRAS. MATÉRIA IRRELEVANTE PARA O 

JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Simples alegação de 

impossibilidade de atendimento da obrigação em virtude de falta de 

condições econômico-financeiras não tem relevância no contexto da 

causa, por não afetar a essência da obrigação e a sua exigibilidade. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA 

COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PLEITO DE 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 

O credor não pode ser compelido a aceitar o cumprimento da obrigação de 

forma diversa da que foi pactuada. Logo, não tem o devedor a 

possibilidade de exigir parcelamento da dívida.” (TJSP. Apel.Cív. nº 

0144934-70.2008.8.26.0002, Rel. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Julg. 04/09/2012, Publ. 04/09/2012).” (destacamos) Isto posto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados nesta ação, extinguindo o 

processo, mediante resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC, para o fim de DECLARAR rescindida a avença litigiosa, 

DECRETAR o despejo do requerido, bem como CONDENÁ-LO ao 

pagamento dos alugueres e demais despesas indicadas nos autos, 

vencidos/apurados até a data da desocupação do imóvel locado, 

devidamente corrigidos a partir da data de cada vencimento e acrescidos 

de juros legais, a partir da citação, e da multa contratual avençada entre 

as partes. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e não 

havendo requerimento de cumprimento desta sentença, no prazo legal, 

arquivem-se os autos, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002921-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002921-30.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDIR CORREIA REU: ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ajuizada por VALDIR 

CORREIA em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos descritos na inicial. Aduz o autor, em suma, que 

contratou junto à requerida seguro sob apólice de n.º 

12703052/72823495587957, iniciando-se em 14/12/2012 e findando-se em 

14/12/2013, e prevendo cobertura para danos materiais e corporais, no 

montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada e, no caso de 

morte ou invalidez permanente, no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por passageiro. Relata que sofreu acidente automobilístico em 

22/07/2013, vindo a requerer administrativamente o pagamento dos danos 

materiais ocorridos, os quais foram pagos. Aduz ter sido submetido à 

perícia médica em 07/05/2015, data a qual tomou ciência de sua invalidez 

permanente. Pede a procedência dos pedidos para que a requerida seja 

condenada a indenizar-lhe em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por 

danos corporais, bem como em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por invalidez 

permanente. Com a inicial vieram documentos. Audiência de conciliação 

infrutífera (ID. 12230433). Citada, a requerida alegou, preliminarmente, a 

ocorrência de prescrição e, no mérito, que, em caso de condenação, a 

indenização respeitasse o grau de incapacidade apurada em perícia 

judicial realizada, bem como a observância dos limites e coberturas 

constantes da apólice (ID. 11997469). Impugnação à Contestação no ID. 

12641027, refutando os argumentos da requerida e pugnando pela 

procedência dos pedidos iniciais. Instados a manifestarem-se acerca da 

produção de provas, o autos pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(ID. 16286601), ao passo que a requerida requereu prova oral e pericial 

(ID. 16308557). Vieram-me conclusos os autos. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Cuida-se, como dito, de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO ajuizada por VALDIR CORREIA em face de ALLIANZ SEGUROS 

S/A. Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC, o que passo a fazer. Pois bem, em 

análise à preliminar de prescrição arguida pela requerida, entendo pelo 

seu reconhecimento, senão vejamos. Em se tratando de ação que envolva 

contrato de seguro, como temos in casu, o prazo prescricional aplicável é 

o ânuo, consoante previsão do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do 

Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 1 o Em um ano: [...] II - a pretensão do 

segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: 

[...] b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da 

pretensão;” Portanto, o termo inicial da prescrição ânua no que concerne 

às ações de cobrança, quando relativas ao seguro de acidentes 

pessoais, corresponde à data em que o segurado toma ciência do fato 

gerador da pretensão, ou seja, de sua incapacidade laboral, o qual é 

suspenso com o pedido de pagamento de indenização à seguradora até 

que o segurado tenha ciência da decisão. A respeito, são os enunciados 
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sumulares números 278 e 229 do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris: 

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data 

em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.” “O 

pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de 

prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” Da narrativa 

fática do autor, bem como da documentação acostada aos autos temos, a 

um, que o acidente de trânsito deu-se em 22/07/2013 (ID. 6840135), a 

dois, que a ciência inequívoca por parte do autor quanto à sua invalidez 

deu-se, efetivamente, em 07/05/2015 (ID. 6840609), e, a três, que a 

propositura da presente ação ocorreu em 10/05/2017 (ID. 6839092). 

Apesar de o autor relatar ter pleiteado junto à requerida indenização por 

danos materiais, vindo a receber seu pagamento, nada há nos autos que 

indique interrupção prazal, nem mesmo solicitação administrativa de 

cobertura por danos corporais. Tendo em vista a data de ajuizamento da 

demanda - 10/05/2017 - e a data da ciência inequívoca de sua invalidez - 

07/05/2015 -, ou seja, o escoamento do prazo ânuo, bem como a ausência 

de prova de qualquer causa de sobrestamento prazal, há de se 

reconhecer que a pretensão autoral resta fulminada pelo instituto em 

análise. Sobre o tema, colaciono precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO 

DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o segurado 

ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização 

por invalidez é de um ano e começa a fluir na data em que o segurado tem 

conhecimento inequívoco da invalidez (Súmulas 101 e 278/STJ), ficando 

suspenso entre eventual comunicação da invalidez à seguradora e a data 

da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 2. O 

pedido de pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o 

prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão que 

recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). 3. No caso dos autos, o Tribunal a 

quo consignou que a ciência efetiva da incapacidade deu-se na data de 

04/02/2009 e a seguradora foi notificada em 1º/04/2009, quando 

operou-se a suspensão da contagem do prazo prescricional, voltando a 

correr quando da negativa do pedido de indenização, que ocorreu no dia 

15/04/2009. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 03/03/2011, é patente 

que a prescrição já se havia consumado. 4. Pedido de reconsideração 

apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a 

contagem do prazo prescricional. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 338354 SP 2013/0136642-0, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2017). (Grifamos). CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ANUAL. INVALIDEZ 

PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O prazo prescricional para o 

segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de 

indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano 

e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua 

incapacidade (Súmulas n. 101 e 278 do STJ). (...) 6. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 320.903/ES, Rel. Ministro A 

TONIO CARLOS FERREIRA , QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

de 31/10/2014). (Grifamos). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SEGURO DE VIDA 

E ACIDENTES PESSOAIS. APÓLICE COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO 

INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA INCAPACIDADE LABORAL. 

PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA 

CONTAGEM. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se 

no sentido de que, nos termos do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 

(correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC/2002), a ação do segurado em 

grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que 

tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, 

dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia 

médica que a autoriza (Súmulas nºs 101 e 278/STJ). 3. Consoante a 

Súmula nº 229/STJ, o pedido administrativo do pagamento de indenização 

à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão.4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg nos EDcl no Ag 1.419.184/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe de 

26/09/2014). (Grifamos). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão veiculada 

nesta liça. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009519-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI JOSE MANDELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O ANDAMENTO 

ATUALIZADO DA CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, 

PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014792-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (EXEQUENTE)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. (...) e pagamento do débito, no valor de R$ 

158.926,25, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008406-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EMBARGANTE)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (EMBARGANTE)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS AMORIM OAB - SP216762 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO ID. 25264903 E DOCUMENTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000161-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DRUM (REU)

LILI VALERIA SCHUMANN - ME (REU)

MARIZA CAMARGO DRUM (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005639-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 25393085 E DOCUMENTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGRADA FAMILIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECSANDRA DE OLIVEIRA FIGUEREDO (REU)

NIVALDO JOSE FRANCISCO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da contestação e 

documentos, no prazo de 15 dias, bem como, manifestar-se sobre a 

certidão do(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça, ID. 23791703, providenciando o 

andamento do feito, e comprovar a complementação do Oficial de Justiça, 

conforme id. 23833087, no prazo de 05 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001851-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA VILAS BOAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003226-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HASS & ARRUDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DORNELLES SALES OAB - MT25782/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003537-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO DE CASTRO FLORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FAZZINI SOLANI (REU)

ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDREA MORAES FREIRE VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

LAZARO PAIVA DE VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 27621827, bem como, providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005281-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE POHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DAS 

CERTIDÕES DE DECURSO DE PRAZO IDS 28198667 E 28199342, BEM 

COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO , REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001881-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BALDINE DE REZENDE (REU)

FRANCISCA DOS SANTOS REZENDE (REU)

WILLIAM EVERSON SANTOS REZENDE (REU)

AMBIENTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1001881-47.2016.8.11.0003 Vistos etc. 

Observa-se dos autos que os requerido interpuseram Agravo de 

Instrumento, o que equivale ao comparecimento espontâneo, suprindo a 

falta de citação dos réus, ainda não citados, nos termos do artigo 239, 

§1º, do CPC. Assim, certifique a Sra. Gestora acerca do decurso do prazo 

para apresentação de defesa, observando que os réus possuem o 

mesmo patrono (Num. 2046781 - Pág. 1), bem como os termos do artigo 

229, §2º, do CPC. Intime o autor para impugnar a contestação apresentada 

pelo demandado Willian Everson Santos Rezende, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de novembro de 2016. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004908-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO ID 28206445, 

BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA DE 

PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO, VISTO QUE A GUIA DE 

DILIGÊNCIA NÃO ACOMPANHOU A PETIÇÃO ID 26214731.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000216-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODOLFO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO ID.28210336, 

BEM COMO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO , NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1010158-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL FERNANDES DE ANDRADE (REU)

TROPICALMAD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME (REU)

KM 140 COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REU)

NELSON DA SILVA INDUSTRIA EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1010158-47.2019.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010328-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE KANEKO FILHO (REQUERIDO)

RICARDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

EDER JUNIOR PESAVENTO (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO LOPES REGIS (REQUERIDO)

MARCUS SUBTIL ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1010328-19.2019.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014170-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAN DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014170-07.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Cite como 

requer. II – Feito e realizado o ato, os autos serão entregues ao 

requerente (art. 729, CPC). Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014904-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014904-55.2019.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT,21 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000175-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ORDENADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1000175-87.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao e. TJ/MT. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIZIO BENEDITO CHAVES (EXECUTADO)

JACINTA RODRIGUES DE PAULA CHAVES (EXECUTADO)

A B CHAVES FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000185-34.2020.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime os requeridos, por ARMP, nos endereços 

constantes aos autos, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o 

pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e dos 

honorários acima fixados e expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios, incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, a devedora apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, por 

meio de seu patrono constituído e caso não possuam, intime-os, via ARMP. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte 

devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER ESPINDOLA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000194-93.2020.8.11.0003 Vistos etc. I - 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). II - 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. III - O requerente pleiteia a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda, no mesmo prazo alhures concedido, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. IV - Cumpra. Rondonópolis-MT, 

21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE NARCISO DE ALCANTARA BARRETOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000307-47.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000315-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1000315-24.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao e. TJ/MT. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000257-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RODRIGO BARBOSA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000257-21.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a 

inicial,comprovando a mora nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei 

nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1017050-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RIBEIRO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA LUZA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1017050-69.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime a autora, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000319-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MEIRE FERNANDES DE MORAIS (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA FERNANDES OLIVEIRA (EXECUTADO)

MOACIR FERNANDES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000319-61.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000375-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIR BENEDITO DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000375-94.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, comprove a mora nos termos do artigo 

2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000376-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000376-79.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000409-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (REU)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (REU)

AMW AGROPECUARIA LTDA (REU)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000409-69.2020.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTROS, 

também qualificados no processo, visando receber débito resultante de 

títulos sem força executiva. Juntou o título e requer a citação da requerida 

para pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche 

os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos 

trazidos aos autos são títulos que não possui força executiva, emitidos 

pelo réu. O débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não 

possuem as características de um título de crédito hábil para instruir o 

pedido de execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª 

edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para 

ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 

Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000427-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA DIAS JUNIOR (EXECUTADO)

M. ZENI (EXECUTADO)

MARLEI ZENI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000427-90.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 
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valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000430-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BATISTA DE ANDRADE ME 78589193187 (EXECUTADO)

MARCIO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000430-45.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000435-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUZA DE FATIMA LEMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DONATO JUNIOR - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000435-67.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000484-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIZ DALL AGNOL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL STRAPASSON (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILY BREANEZI OAB - RR364-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000484-11.2020.8.11.0003 Vistos etc. O embargante 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000580-26.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006652-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA ANGELICA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006652-63.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005581-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005581-94.2017.8.11.0003. Vistos etc. Conforme as 

informações obtidas pelo Sistema PJe, a Ação de Recuperação Judicial foi 

distribuída em 24.02.2017 e o presente feito em 11.08.2017, sendo certo 

que eventualmente o débito aqui perseguido está inserido no processo de 

recuperação. Assim, intime ambas as partes para tragam o plano de 

recuperação judicial no feito sob o nº 1001211-72.2018.8.11.0003, 

juntando a respectiva decisão homologatória e a parte do plano que 

compõe o débito e a forma de seu parcelamento, se houver, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001055-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACIEL DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001055-16.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 21441325. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002725-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002725-89.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 
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todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005286-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005286-86.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 24027683. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006692-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEREZINHA MIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006692-45.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 
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alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007760-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MADALENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1007760-64.2018.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009021-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009021-30.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 24581826. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013629-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013629-08.2018.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 
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Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT,21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007600-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACA SOARES OAB - SP413496 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007600-39.2018.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando os 

autos, observa-se que o débito relativo ao contrato de financiamento, 

objeto da ação de busca e apreensão já foi devidamente liquidado por 

meio da purgação da mora, o que ensejou na prolação da r. sentença 

constante no Num. 20256015, havendo, inclusive, pedido para sua 

liquidação concernente aos honorários sucumbenciais (Num. 20876783). 

Assim, intime a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

se o pedido de desistência do Num. 22428102 se estende ao pleito de 

cumprimento de sentença. Após, conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001653-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO DOMINGOS CONTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001653-67.2019.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor para 

que traga aos autos o demonstrativo de débito atualizado, bem como o 

extrato do andamento processual do feito sob o código nº 585 que tramita 

perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 

de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006009-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MOREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006009-08.2019.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 

reconvenção apresentado junto com a defesa, intime a 

reconvinte/requerida para proceder o recolhimento das custas judiciais 

referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena do seu não conhecimento. Ainda, no mesmo prazo supra, deverão 

as partes especificar as provas que pretendem produzir, justificando-as. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006044-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DOS SANTOS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REU)

PAGFACIL PAGAMENTOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006044-36.2017.8.11.0003. Vistos etc. Certifique a Sra. 

Gestora acerca da devolução do AR de citação da requerida PagFácil 

Pagamentos Ltda EPP. Não havendo comunicação de cumprimento pelos 

Correios, renove o AR. Intime a autora para declinar o atual endereço da 

ré Stelo S.A, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a informação, expeça o 

necessário para o cumprimento do ato citatório. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007964-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BATISTA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AYME GARCIA OLIVEIRA OAB - SP401568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007964-45.2017.8.11.0003. Vistos etc. Sobre a 

manifestação do requerido no Id. 23029436 e documentos que a instruem, 

diga o autor em 05 (cinco) dias. Intime. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA OAB - SP227256 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI ALUMINIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001935-76.2017.8.11.0003. Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido do Num. 21328628, intime o exequente para juntar o contrato social 

e a última alteração contratual, se houver, da empresa executada e 

daquelas que pretende incluir no polo passivo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007596-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R M PEREIRA CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007596-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. Indefiro o pleito 

formulado pelo exequente sob o Id. 20327759, uma vez que o Município de 

Rondonópolis não está no polo passivo da lide. Desse modo, intime o 

credor, pessoalmente por ARMP, bem como o seu patrono constituído nos 

autos, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção da presente ação. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001457-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLOM ROSA DOS SANTOS JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERIDO)

KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E CEREAIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MS11281 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001457-05.2016.8.11.0003 Vistos etc. A denunciação à lide já 

foi objeto de apreciação do juízo, conforme despacho sob o Id. 12757255. 

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda 

requerida é matéria que se confunde com o mérito da demanda, estando a 

exigir dilação probatória. Assim, será analisada por ocasião da prolação 

de sentença. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou 

prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da 

existência de relação jurídica entre as partes, do dano e do nexo causal. 

Defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas. Designo audiência de instrução para o dia 

15 de abril de 2020 às 14h00. Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15. Quando do depósito 

do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela própria 

parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser 

intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo 

que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência 

do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não 

haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio 

em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta 

precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 736459 Nr: 15798-58.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia. Condeno PAULO 

FIGUEIRA DA SILVA, brasileiro, convivente, pescador, portador do RG nº 

546990 SSP/MT, inscrito no CPF nº 396.190.951-20, filho de Dejarbas 

Figueira da Silva e Otilia Figueira da Silva, com endereço na Rua Principal, 

BR364, Distrito de Boa Vista, neste município de Rondonópolis/MT, como 

incurso nas penas do artigo 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98, 

razão pela qual, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal(....).À vista 

dessas circunstâncias, fixo a pena base da seguinte forma: a) para o 

delito do artigo 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98, fixo em 01 (um) 

ano de detenção e pagamento de 05 (cinco) dias multa, no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por 

verificar que a situação do réu não é boa; b) Não concorre circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, vez que aplicada a reprimenda no mínimo legal. 

Em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código 

Penal, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente 

dosada em regime aberto(...)Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 777137 Nr: 5097-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES SANTOS DOS SANTOS, VINICIUS 

MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATE GARCIA 

LOPES - OAB:OABMT11.877-A

 Código 777137

Vistos etc.

Considerando que na certidão de publicação à fls. 245, consta como 

credor o Banco Itaucard S/A, quando na verdade o banco é o executado, 

determinado seja intimado o executado (BANCO ITAUCARD S/A) para a 

complementação do pagamento da dívida constante do cálculo à fls. 

242/243, isto no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da 

multa prevista no artigo 523, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 653 de 908



 Cod. Proc.: 761808 Nr: 14406-49.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19.872, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT, JULIANA COPETTI - OAB:OAB/MT 

15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497-MT

 Código nº 761808

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

399).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito à Central de Arrecadação 

em face da existência de custas judiciais pendentes de recolhimento.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 14 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 831434 Nr: 6170-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DAS GRACAS LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DALCIN BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Ex positis, ante o cumprimento da obrigação defiro o levantamento da 

quantia pelo segundo credor, no valor de R$ 7.202,19 (sete mil, duzentos 

e dois reais e dezenove centavos), conforme requerido à fls. 260/267; da 

mesma forma, determino que o saldo remanescente, para zerar a conta 

judicial, seja disponibilizado ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

vinculando ao processo de código nº 285057. Oficie ao juízo da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca para conhecimento 

desta decisão, bem como, da inexistência de crédito remanescente a 

favor da exequente (Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das 

Graças Ltda). Em razão disso, julgo extinta a presente ação de 

cumprimento de sentença, bem como, a ação de cumprimento provisório, 

nos termos do artigo 487, III c/c o artigo 924, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 15 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 434815 Nr: 3481-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DAS GRACAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DALCIN BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Ex positis, ante o cumprimento da obrigação defiro o levantamento da 

quantia pelo segundo credor, no valor de R$ 7.202,19 (sete mil, duzentos 

e dois reais e dezenove centavos), conforme requerido à fls. 260/267; da 

mesma forma, determino que o saldo remanescente, para zerar a conta 

judicial, seja disponibilizado ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

vinculando ao processo de código nº 285057. Oficie ao juízo da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca para conhecimento 

desta decisão, bem como, da inexistência de crédito remanescente a 

favor da exequente (Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das 

Graças Ltda). Em razão disso, julgo extinta a presente ação de 

cumprimento de sentença, bem como, a ação de cumprimento provisório, 

nos termos do artigo 487, III c/c o artigo 924, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 15 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 440594 Nr: 9263-21.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE SIQUEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 440594

Vistos etc.

A credora requer a penhora no rosto dos autos da ação que tramita 

perante o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca, código 734710, em razão da existência de crédito a favor da 

executada.

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e 

na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos 

bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado."

Assim, considerando que, prima facie, a existência de crédito a favor da 

devedora, defiro o pedido de penhora, na forma requerida à fls. 224/226.

Expeça mandado para a penhora a ser cumprido no rosto dos autos do 

processo em trâmite perante o Juízo da Primeira Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca, código nº 734710, no valor informado à fls. 226.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis - MT, 16 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 372043 Nr: 566-50.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA & BARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222

 Código nº 372043

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 270. Determino que a srª 

Gestora promova os atos necessários para apontamento do nome da 

devedora nos órgãos de proteção ao crédito, observando-se o valor 

informado à fls. 257-verso.

Deverá o exequente promover os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome 

da executada para garantia da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 717165 Nr: 12582-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA, POLLYANE OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8927/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Nesse sentido:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA 

À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.- A Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à função de pesquisa de 

patrimônio de devedor. (AI n. 1.0024.11.175138-4/003, 16ª Câmara Cível, 

Rel. Des. José Marcos Vieira, data do julgamento: 06/06/2018)Por fim, 

importante asseverar que a pesquisa de imóveis passíveis de penhora 

não é obrigação da justiça, devendo o credor se incumbir de procurar 

meios hábeis para a satisfação da execução.E mais, realizada pesquisa 

pelo sistema INFOJUD e não tendo sido localizados bens imóveis dos 

executados nas respectivas declarações do imposto de renda, razão pela 

qual o indeferimento do pleito à fls. 337, é medida que se 

impõe.Intime.Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 421935 Nr: 4180-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Código nº 421935

Vistos etc.

Intime a instituição financeira para comprovar o cumprimento integral da 

decisão à fls. 199/209, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido formulado à fls. 358/359.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 708588 Nr: 3451-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA, EVALDO JOSE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 708588 Vistos etc. A exequente requer a penhora on line, em 

conta corrente dos executados, ao argumento de não ter encontrado 

outros bens em nome dos mesmos. O credor limita-se em requerer, de 

forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores 

existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome 

dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou 

em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. (...) O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê 

que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que 

decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, 

de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado à fls. 264/266. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 712061 Nr: 7108-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 712061

Vistos etc.

Intime a executada para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do 

§ 2º, do art. 829 c/c o § 2º, do art. 847, sob pena da incidência da sanção 

prevista no inciso V, do art. 774, todos CPC.

Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD RODRIGUES ROCHA JUNIOR (REU)

NEUSA NOVAIS DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000429-60.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 
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pleiteia a outorga de tutela de urgência para compelir os requeridos a 

custearem com seu tratamento de saúde até sua cura, conforme narrado 

na inicial. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em análise dos documentos carreados nos 

autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória para 

averiguar acerca da culpa exclusiva dos réus no evento danoso. Cumpre 

ressaltar, que o instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com 

vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a 

outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a 

antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a parte autora não 

demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da 

medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a 

instrução processual, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação, pelo que indefiro a 

medida pleiteada. Quanto à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014350-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014350-23.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (Placa 

QND3636) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14, vez que o referido bem 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se demonstra 

no extrato em anexo. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013939-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CHAVARELLI CASSERE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013939-77.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (PLACA 

FNA1880) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14, vez que o referido bem 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se demonstra 

no extrato em anexo. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, a 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014291-35.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ALVES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014291-35.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NRG 0050) 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000197-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000197-48.2020.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 21 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000496-25.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa QCS 0288) 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009247-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009247-35.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 657 de 908



do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 133,76 (cento e trinta 

e três reais e setenta e seis centavos), até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos reais). No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002875-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESSONANCIA MAGNETICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002875-75.2016.8.11.0003. Vistos etc. Apesar de 

devidamente intimada, a embargante/requerida não procedeu o depósito 

dos honorários periciais homologado nos autos (Num. 25144168), motivo 

pelo qual declaro preclusa a prova técnica pretendida. Tendo em vista que 

já houve o saneamento do feito, havendo requerimento para produção de 

prova testemunhal, designo audiência de instrução para o dia 16 de abril 

de 2020 às 14h00. As partes deverão depositar o rol de testemunhas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, 

vez que o referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. 

Quando do depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será 

intimada pela própria parte; qual comparecerá independente de intimação; 

e qual deverá ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, 

do CPC. Sendo que para o caso de intimação por via judicial deverá 

depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. Caso a 

testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 

de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011731-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1011731-23.2019.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Rodobens S.A Requerido: Rodrigo Almeida dos Santos 

Vistos etc. BANCO RODOBENS S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de RODRIGO 

ALMEIDA DOS SANTOS, também qualificado no processo. O requerente 

pugnou pela desistência do feito, vez que houve a liquidação do débito 

extrajudicialmente (Num. 28101887). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, homologo a desistência apresentada 

pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do patrono do demandado visto que não houve 

apresentação de contestação e o pagamento descrito no Num. 27970495, 

foi realizado após o ingresso da lide. Revogo a liminar concedida e 

determino a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud (placa QCS7330). 

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003955-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN JESUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003955-40.2017.8.11.0003. Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais Autor: Dorivan Jesus de Souza Ré: IUNI 

Educacional – UNIC Rondonópolis LTDA Vistos etc. DORIVAN JESUS DE 

SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra IUNI 

EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS LTDA, também qualificada no 
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processo, visando compelir a ré a entregar-lhe diploma em razão de 

conclusão de curso de pós graduação e obter o ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. O autor aduz ter concluído curso de pós graduação 

em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela requerida tendo 

início em 07.03.2015 e término em 04.06.2016. Diz ter solicitado a 

confecção do diploma em 05.04.2017, porém após inúmeras tentativas, a 

instituição de ensino não providenciou a entrega do referido documento. 

Sustenta que a demora na entrega do certificado causou obstáculo ao seu 

futuro profissional. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. O pedido de tutela provisória foi indeferido (Num. 9852539). 

Houve a interposição de Agravo de Instrumento, o qual foi provido, 

determinando a entrega do certificado de especialização (Num. 

10159010). Citada, a requerida apresentou defesa após a decretação de 

sua revelia (Num. 15564376 e 15663411). Alega em preliminar a 

incompetência da justiça estadual para apreciar a matéria. No mérito, 

sustenta que o diploma esta disponível na unidade da ré desde 16.10.2017 

e mesmo após reiteradas comunicações ao autor, via email e telefone, o 

mesmo não procedeu sua retirada. Sustenta a inexistência de dolo de sua 

parte e a ausência do dever de indenizar. Pugna pela improcedência do 

pedido inicial. Juntou cópia do diploma. Intimadas as especificarem as 

provas que pretendem produzir, as partes pleitearam pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, II, do CPC. Na forma do artigo 

344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 

constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos 

efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem 

consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em 

argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim 

nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 

1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, 

pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. Pois bem. Muito embora não 

restem dúvidas acerca da revelia, esta produz, como já referido, efeitos 

relativos, de tal modo que remanesce à parte ré, mesmo que revel, o 

direito de ter sua contestação – intempestiva – conhecida como 

documento informativo – não com os efeitos da contestação. Dessa 

forma, conheço da manifestação da requerida, vez que nenhum prejuízo 

trás à parte ex adversa, que, inclusive, intimada para manifestar-se sobre 

a mesma e sobre o documento que a acompanham, quedou-se inerte. Em 

relação a preliminar a incompetência da Justiça Estadual, vê-se que tal já 

foi objeto de apreciação pelo e. TJMT quando da análise do mérito do 

Agravo de Instrumento nº 1010278-70.2017.8.11.0000 (Num. 13223766 - 

Pág. 6). A lide cinge-se no pedido de obrigação de fazer e indenização por 

danos morais, em face ao atraso na entrega de diploma de pós graduação 

em Engenharia de Segurança do Trabalho. Relativamente ao pleito de 

obrigação de fazer, com a emissão e entrega do certificado, percebe-se 

que o documento juntado pela ré no Num. 15663414 - Pág. 1, se refere ao 

diploma de conclusão do curso de graduação de Engenharia Civil, não 

guardando relação com o de pós graduação pleiteado nos autos. Alega o 

autor, em síntese, que a requerida atrasou a entrega do certificado de 

conclusão do curso de pós graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, cujo fato criou obstáculo ao seu futuro profissional. O dever de 

indenizar decorre do preceito insculpido no inciso X, do art. 5º da Carta 

Magna, 'in verbis': "Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação." 

Assim, em se tratando de relação de consumo, o aludido instituto dos 

danos morais tem como pressupostos básicos dois elementos 

fundamentais, quais sejam, o dano, como lesão provocada ao patrimônio 

ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo 

comportamento censurável do agente, não sendo necessária a aferição 

de culpa. Enquanto todas as pessoas de um modo em geral estão 

adstritas a normas genéricas no que diz respeito à responsabilidade civil, 

outras estão submetidas a regras especiais em virtude das peculiaridades 

das atividades desenvolvidas ou porque a lei assim o estabelece, diante 

da justificativa legislativa. In casu, observa-se estar caracterizada 

plenamente uma relação de consumo, vez que se trata de prestação de 

serviços educacionais realizada por pessoas jurídicas a um cliente, 

pessoa física, enquadradas as partes exatamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor dados pelo art. 2º e 3º do CDC. Dessa maneira, 

há que se aferir a existência de ato ilícito por parte do contratado, não 

sendo, contudo, necessária a aferição de culpa, visto que em se tratando 

de relação de consumo, a responsabilidade a ser examinada tem caráter 

objetivo. No caso aqui analisado, a requerida nega que tenha praticado ato 

ilícito. A ré limitou-se a alegar que o diploma estava disponível desde 

16.10.2017. Entretanto, juntou aos autos título diverso daquele pretendido, 

não restando demonstrada, qualquer situação que justificasse a demora 

até a presente data para a confecção e entrega de um certificado/diploma 

de conclusão de pós graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho. O autor concluiu o curso de especialização em 2016 (Num. 

8238307 - Pág. 1), realizando a solicitação do certificado/diploma em 

05.04.2017 (Num. 8238346), porém ainda não recebeu o referido 

documento. Portanto, caracterizada a desídia e desrespeito em relação ao 

aluno, visto que foi necessário o ajuizamento de ação judicial para que 

obter a entrega do diploma, que como dito, ainda não ocorreu. Desse 

modo, diante do descaso com o autor e a demora na entrega do 

certificado de conclusão de curso de pós graduação, que lhe era de 

direito e necessário para sua vida profissional restou configurado o dano 

moral. Esse é o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recebimento de diploma de conclusão de 

pós-graduação é direito do aluno regularmente aprovado e constitui 

obrigação contratual do prestador de serviços educacionais. 2. A demora 

injustificada, por quase 3 (três) anos, na expedição do diploma configurou 

má prestação do serviço que privou a autora do progresso em sua 

atividade profissional no período. Essa circunstância é capaz de causar 

frustrações que transbordam os limites do mero dissabor e atingem a 

direito de personalidade e à dignidade do consumidor, a ensejar a devida 

compensação. 3. A condenação (...) atende os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, como alcança o seu fim pedagógico, sem causar 

qualquer enriquecimento indevido ou empobrecimento de quaisquer das 

partes. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 20140710256227 

DF 0025003-76.2014.8.07.0007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 21/03/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 26/03/2018 . Pág.: 291/292).” No tocante ao quantum 

indenizatório, há de se primar pela razoabilidade na fixação dos valores de 

indenização, sendo que, em caso de dano moral, decorrente de atuação 

irregular de empresas com inscrição equivocada de nome em cadastro de 

proteção ao crédito, é necessário ter-se sempre em mente que a 

indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de 
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exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação 

pela dor sofrida. É certo que inexiste um parâmetro legal para se 

quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A indenização, em 

casos tais, atende a função de desestimular o autor do dano de praticá-lo 

novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador que 

deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns 

parâmetros, quais sejam: a posição social do autor, o grau de 

culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter 

sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo 

ao lesionador. Deve-se ter em conta que a indenização não pode 

representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve 

atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir 

reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que 

deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em 

consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, 

atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, 

repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre 

o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. Ex positis, julgo PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a 

requerida na obrigação de fazer, devendo efetuar a entrega do diploma de 

conclusão do curso de pós graduação – Especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao 

importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do próprio 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

demandada a pagar ao demandante a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos 

termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária 

deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, 

o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes em favor da patrona do demandante, em verba que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Manual de Direito Processual Civil, 

Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008695-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DE JESUS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008695-07.2018.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais Requerente: Marilucia de Jesus Martins Requerido: Banco 

Bradesco S.A Vistos etc. MARILUCIA DE JESUS MARTINS, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra BANCO BRADESCO S.A, também qualificado no processo, visando 

a condenação do requerido na reparação dos danos descritos na inicial. A 

autora aduz ter se dirigido até a agência da instituição financeira nesta 

cidade, para recebimento de seu benefício previdenciário 

(restabelecimento), isto em 25.09.2018. Que recebeu uma senha de 

atendimento preferencial/prioritário nº 3045, constando o horário de sua 

entrada naquele estabelecimento às 10h08. Alega ter permanecido na fila 

de atendimento por 01h47 (uma hora e quarenta e sete minutos) até ser 

atendida às 11h55. Diz que, com a demora no atendimento, o demandado 

descumpriu a Lei Municipal nº 3.061/99. Requer a procedência do pleito 

indenizatório. Juntou documentos. O requerido apresentou defesa, 

alegando ausência dos requisitos necessários para a configuração da 

responsabilidade civil. Alega que nenhum dano restou comprovado pela 

requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica. O 

demandado pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é 

suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação 

probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A pretensão indenizatória do autor, 

ancora-se na demora no atendimento na instituição bancária. Registra-se 

que, para que se caracterize o ato ilícito, forçosa se faz a reunião dos 

elementos: ação ou omissão em caráter culposo ou doloso do agente; 

dano efetivo e, ainda, nexo de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano suportado pela vítima. Ausente qualquer elemento, não há que se 

falar em dever de indenizar. Os danos morais são aqueles ocorridos na 

esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, 

alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana, ou da 

própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Para a 

configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do 

razoável, reputando dano somente a dor, o vexame, o sofrimento ou a 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Consoante narrado na peça exordial, a 

autora deu entrada na agência bancária às 10h08, sendo atendida às 

11h55, computando, portanto, um tempo de espera de 107 (cento e sete) 

minutos (Num. 15668275). A propósito, a espera para atendimento na fila 

pelo período mencionado, por mais incômodo que venha causar não é 

capaz de alcançar a esfera moral do indivíduo, provocando lesões, seja 

de que natureza for. O que se vê in casu é o mero aborrecimento, até por 

que, o requerente não acostou aos autos provas suficientes que 

evidenciem haver sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles 

cotidianos. A situação relatada, pelo analisado, não passa de mero 

dissabor, uma chateação comum nas relações habituais, não sendo apto a 

gerar qualquer tipo de indenização. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. 

TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA 

SÓ DÁ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA. PEQUENA REPERCUSSÃO. MEROS 

ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. A invocação da 

legislação que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é 

suficiente para ensejar o direito à indenização, pois essa espécie de 

legislação é de natureza administrativa. Para configuração do dever de 

reparação do dano moral, a conduta narrada deve ser capaz de repercutir 

no patrimônio imaterial da parte autora. Meros aborrecimentos não ensejam 

indenização a título de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.15.011958-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

- POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - MERO 

ABORRECIMENTO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - SENTENÇA 

MANTIDA. Transtornos ou aborrecimentos causados pela pequena 

demora no atendimento em agência bancária não ensejam dano moral 

indenizável. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.006805-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL)” Ademais, apesar de a 

demandante ter esperado tempo superior aos 25 (vinte e cinco) minutos 

previstos na Lei Municipal nº 3.601/99, não vislumbro nos autos elementos 

capazes de ensejar compensação dos prejuízos ao demandante na 

intensidade que alega ter sofrido. Ressalta-se, acerca do alegado, que o 

entendimento aqui traçado encontra respaldo na jurisprudência do 
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Superior Tribunal de Justiça que se firmou no sentido que a invocação de 

lei estadual ou municipal que determine tempo de espera inferior ao 

experimentado não é suficiente para o reconhecimento do dano moral, 

devendo a autora demonstrar comprovadamente a situação ensejadora do 

dano cuja intensidade mereça compensação. Ou seja, nestas hipóteses o 

dano não é presumido, não podendo, por esse motivo, ser caracterizando 

in re ipsa, senão vejamos: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR 

LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA 

ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA 

E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA 

ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL 

IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que 

estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente 

para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, 

que podem ser provocadas pelo usuário. (...) (REsp 1340394/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)” “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE 

ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem 

o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante 

terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz 

de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 

1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)” 

Deste modo, considerando que não resultou configurado qualquer dano 

moral ao demandante, não há que se falar em compensação indenizatória. 

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, a sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 

de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001726-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA DANTAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001726-73.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais Requerente: Glenda Dantas de 

Assis Requerida: Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. GLENDA 

DANTAS DE ASSIS, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS contra 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, também qualificada nos autos. A 

autora aduz que cursou faculdade junto a requerida e por problemas 

financeiros não conseguiu efetuar as pendências financeiras 

remanescentes no valor total de R$ 1.065,52 (mil e sessenta e cinco reais 

e cinquenta e dois centavos), entretanto, a demandada fez uma proposta 

de quitação do débito à requerente no valor de R$ 863,52 (oitocentos e 

sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Argui que após alguns 

dias, fora novamente combinado entre as partes a liquidação citada pelo 

importe de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais) com vencimento 

em 15.12.2017. Alega que efetuou o pagamento no prazo avençado, 

contudo ao tentar realizar compras no comércio, foi surpreendida com a 

notícia de que seu nome figurava no rol dos maus pagadores. Afirma que 

mesmo após a quitação do débito, a requerida não retirou seu nome dos 

cadastros de inadimplentes. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para 

a condenação da demandada na reparação dos danos descritos na inicial. 

Juntou documentos. A tutela antecipada foi concedida (Id. 12787493). 

Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 14502205). Sustenta a 

ausência de responsabilidade de sua parte e refuta o dever de indenizar. 

Pugna pela improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

16683376). Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 16887386 e 

17046272). Fora realizada a audiência de conciliação, entretanto, 

restou-se inexitosa (Id. 22317159). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é 

unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos 

termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. O pedido tem por 

objeto ver declarado inexistente do débito descrito na exordial e a 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em face da 

manutenção do nome da consumidora no rol dos maus pagadores após a 

quitação da dívida. Da análise dos documentos que instruíram a exordial, 

observa-se no Id. 12186487 que o referido débito fora quitado em 

14.12.2017. Dessa forma, quitada a dívida, a manutenção do nome da 

autora no rol dos maus pagadores afigura-se injustificável, porquanto, 

repisa-se, o débito já havia sido quitado. Ademais, a baixa da negativação 

após o pagamento dos débitos deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, o que não ocorreu no presente caso, vez que o pagamento ocorreu 

em 14.12.2017 e a baixa somente ocorreu mediante ordem judicial (Id. 

14502217), caracterizando a ocorrência do dano moral. Veja: 

“Manutenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito após 

adimplemento da dívida. O prazo razoável para baixa em cadastros de 

maus pagadores é de cinco dias e a permanência injustificada gera dano 

moral presumido. Precedente do STJ. Dano moral identificado. Montante 

arbitrado em patamar razoável e compatível com a ofensa moral. Recurso 

provido. (TJSP - APL 00208480820108260309, Relator Gilson Delgado 

Miranda, 28ª Câmara de Direito Privado, julg. 12.08.2015)” Assim, resta 

incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo a demandada agido de 

forma inadequada em manter o nome dela no rol dos inadimplentes. In 

casu, registra-se que o dano moral, independe de prova do efetivo 

prejuízo sofrido, sendo que a negativação noticiada nos autos constitui o 

que a jurisprudência denominou como dano moral puro, haja vista que 

restam evidentes a humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado 

pela demandante em face da conduta da desidiosa da ré. O e. Superior 

Tribunal de Justiça se pronunciou sobre este tema, verbis: "Não tem força 

a argumentação que pretende impor ao devedor que quita a sua dívida o 

dever de solicitar seja cancelado o cadastro negativo. O dispositivo do 

Código de Defesa do Consumidor configura como prática infrativa "Deixar 

de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de 

cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber 

ser inexata". Quitada a dívida, sabe o credor que não mais é exata a 

anotação que providenciou, cabendo-lhe, imediatamente, cancelá-la." 

(REsp nº 292045, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). O dano moral 

consiste na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no corpo ou no 

campo psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo suportados 

pela requerente, só que em menor grau. A simples negativação indevida já 

constitui ato culposo, hábil à indenização por dano moral. No que concerne 
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sobre a fixação do dano moral, há de se perquirir a humilhação e, 

consequentemente, o sentimento de desconforto provocado pelo ato, o 

que é inegável na espécie. Segundo o entendimento doutrinário de RUI 

STOCO, são parâmetros para o arbitramento da indenização por dano 

moral, in verbis: "A advertência que se faz é no sentido de que a 

aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso concreto 

encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao fato, 

visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista a 

unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo procedente os pedidos constante na inicial. Declaro a 

inexistência do débito descrito no Id. 14502216. Observando o critério de 

razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a 

pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a 

partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de 

dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002397-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

S L TEIXEIRA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002397-96.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Contrato c/c Danos Morais Requerente: Fátima Fernanda 

de Araújo Requeridas: S. L. Teixeira – EPP e Claro S/A Vistos etc. FÁTIMA 

FERNANDA DE ARAÚJO qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS 

contra S. L. TEIXEIRA – EPP E CLARO S/A, também qualificadas no 

processo. A autora aduz que está cadastrada nos órgãos de proteção ao 

crédito por solicitação da requeridas. Alega que nunca realizou nenhum 

negócio com as demandadas. Afirma que os contratos de n° 

N15824408/06J4BB, no valor de R$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais 

e quatro centavos), com vencimento em 20.04.2016 e n° 

N15824408/06J4L7, no importe de R$ 691,19 (seiscentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), com vencimento em 20.04.2016, deram 

origem às negativações, são nulos de pleno direito, vez que não possuem 

lastros. Diz ter sofrido abalo no crédito e visa obter reparação 

indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 

14876843). Citadas, as demandadas apresentaram contestação (Id. 

15766048). Aduz a existência de relação jurídica entre as partes, vez que 

quando da formalização do contrato fora fornecido todos os documentos 

necessários para tal. Arguir a inexistência de comprovação do dano moral 

sofrido, visto que não agiram com negligência e sim no exercício regular 

de seu direito. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica (Id. 

16336308). Instados a especificar provas que pretendiam produzir, as 

demandadas pugnaram pela quebra do sigilo telefônico e designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como a autora pleiteou pela 

designação de audiência (Ids. 17953735 e 17956666). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido 

uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção 

de outras provas, que inclusive foi dispensada pelo demandante, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. De proêmio, consigno que apesar da autora 

juntar aos autos na peça inaugural um comprovante de endereço de um 

terceiro estranho a lide, a mesma acostou no presente feito a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, cujo mostra seu local de trabalho, como 

também trouxe aos autos comprovante de endereço atualizado (Id. 

16336310), afastando qualquer irregularidade processual (Id. 12569322 – 

Pág. 03). A lide tem por objeto a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e pedido indenizatório, em face de dano moral 

advindo do apontamento do nome da autora no rol dos inadimplentes, de 

cuja relação contratual ela não participou. É fato incontroverso que a 

autora teve seu nome negativado por ambas as demandadas (Id. 

12569334), em razão de dívidas oriundas dos contratos sob o nº 

N15824408/06J4BB, no valor de R$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais 

e quatro centavos), com vencimento em 20.04.2016 e n° 

N15824408/06J4L7, no importe de R$ 691,19 (seiscentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), com vencimento em 20.04.2016, que alega 

não ter contraído. A requerente defende a tese da inexistência do débito 

ao argumento de ausência de lastro para a emissão e apontamento nos 

órgãos de proteção ao crédito. Em ações de natureza de cunho 

nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, 

cabendo as rés esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de fato 

negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente 

chamada de "prova diabólica". A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE FATO 

NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA DIABÓLICA' - 

APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação em análise 

seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de consórcio 

forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de maneira alguma, 

inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a defesa do direito 

pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse que autora 

deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os pagamentos devidos, 

estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato negativo, a qual, na 

imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, em particular, é 

absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual costuma ser 

caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 'diabólica'. (...)" 

(TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da Cunha). "AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO INTEMPESTIVO - 

PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DAS 

DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - PRESUNÇÃO - ATO 

POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A inexistência das 

despesas exigidas pela administradora de cartões de crédito constitui fato 

negativo cuja prova não se pode exigir da parte autora, exigindo-se da ré 
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a demonstração de sua existência sob pena de se considerar ilegítima a 

cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 6ª Câm. Cível, Ap. Cível 

nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial."[1] 

Ante todo o exposto, fica claro que as cobranças feitas pelas 

demandadas, que motivaram as negativações do nome da autora, são 

indevidas, por se referir a serviço não contratado. Assim, não é aplicável 

ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3º, II do CDC, que reza: "Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º - o 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." Nesse sentido, sendo 

inviável a postulante produzir prova negativa, no sentido de que jamais 

contratou com as demandadas, tenho que esta última deve responder 

civilmente pelos riscos dos negócios e por serem negligentes. A despeito 

da tese defensiva das requeridas, entendo que ao cobrarem as dívidas 

que não pertencem a autora e sim a um terceiro não identificado, age com 

culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pelas vossas 

negligências. No caso dos autos, resta evidenciado que a culpa é 

exclusiva das rés, visto que não há na espécie situação que exima as 

requeridas da responsabilidade dos prejuízos suportados pela autora, pois 

ambas demandadas são as responsáveis pelas negativações dos 

contratos supracitados. Tem-se que as requeridas foram negligentes ao 

firmarem os contratos prestados, pois nestes casos são exigidas uma 

análise apuradas dos documentos que lhe são apresentados, sendo que 

não há qualquer tipo de prova das existências dos contratos que 

originaram as negativações. Em tela, vislumbra-se que a autora não teve 

seus documentos furtados, mas sim falsificados por um terceiro não 

identificado, ainda cumpre salientar, que fora lavrado um boletim de 

ocorrência nesta urbe, a fim de resguardá-la de posteriores contratempos 

(Id. 12569393). Ora, para evitar situações análogas, devem as sociedades 

empresárias como as demandadas, agirem com o cuidado possível, 

realizando, por exemplo, investigações das procedências dos documentos 

citados. Tal controle se faz necessário, pois constantemente verifica-se a 

ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta demanda, em 

diversas instituições telefônicas e sociedades empresariais que atuam na 

mesma área das requeridas. Neste sentir segue a lição de Carlos Roberto 

Gonçalves: "Quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa exclusiva do 

prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação ou a omissão 

do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o 

fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do caso 

fortuito, sendo imprevisível e inevitável. Melhor dizendo, somente quando o 

fato de terceiro se revestir dessas características, e, portanto, 

equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que poderá ser excluída 

a responsabilidade do causador direto do dano."[2] Ademais, no que tange 

ao pedido da quebra de sigilo telefônico, verifica-se que a prova 

pretendida em nada mudaria o entendimento desta magistrada, pois restou 

comprovado nos autos, que as demandadas não tiveram o zelo 

necessário na contratação de seus serviços, ainda, ratifico que o juiz não 

está obrigado a deferir tal pretensão, visto que a medida excepcional 

exige fundamentação legal nas hipóteses previstas na Constituição 

Federal, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, 

na qual exteriorize os motivos pelos quais consideram necessária a 

suspensão de uma garantia constitucional, logo indefiro o pleito das 

demandadas. No outro ponto, ressalta-se que, para a caracterização do 

dano moral, bastaria a simples inclusão indevida dos apontamentos 

negativos, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo concreto sofrido 

pela parte. Nesse sentido remansosa é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. A responsabilidade das 

instituições financeiras é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do 

Risco do Empreendimento, respondendo, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas 

decorrentes dos serviços que lhes presta, motivo pelo qual somente não 

serão responsabilizadas quando houver prova da inexistência do defeito 

ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese, é 

defeituosa a conduta do banco demandado ao inscrever o nome da 

consumidora em cadastros de inadimplentes, em razão do débito objeto da 

petição inicial, cuja origem se desconhece. Inclusive o demandado admite 

que houve erro quando do lançamento do valor inscrito. Portanto, de rigor 

o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito apontado 

na inicial. 2. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. O dano moral oriundo de 

inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de 

inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se IN RE IPSA, 

porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria... 

ilicitude do fato. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Para o arbitramento do valor 

da reparação dos danos morais o julgador deve atentar para a capacidade 

econômica, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter 

compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor. 

Indenização fixada relevando as peculiaridades do caso, especialmente 

porque a anotação ficou ativa por curto período (05 dias), bem como 

porque, embora no momento em que efetivada a parte não contasse com 

nenhuma outra ativa em seu nome, há considerável histórico de inscrições 

desabonatórias, anteriores e posteriores às anotações questionadas. 

APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70079159851, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 24/04/2019).(TJ-RS - 

AC: 70079159851 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019). In casu, as demandadas 

não comprovaram os fatos alegados na contestação, não passando do 

campo da argumentação, vez que não trouxeram nenhum documento 

comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, tampouco a 

origem do contrato e/ou eventual cessão do crédito. No que concerne ao 

valor do dano moral, o quantum deve ser arbitrado com moderação, 

norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da 

ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica das 

ofensoras. Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade 

do instituto, cujos objetivos são, por um lado, as punições das ofensoras, 

como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, 

a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Ressalta-se 

que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado da 

ofendida, mas deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a 

prevenir reincidências, e atender à natureza reparatório-compensatória, 

considerando-se as circunstâncias gerais e específicas do caso 

concreto, a gravidade do dano, comportamentos das ofensoras e 

ofendida, repercussão do fato e capacidade de absorção por parte de 

quem sofre o abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas que também de forma a assegurar o caráter pedagógico a que se 

propõe a condenação indenizatória. Dessa forma, uma vez comprovada 

nos autos a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade 

civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, clarividente esta a conduta injurídica, procedendo o pedido 

indenizatório. No caso em comento, as circunstâncias do caso; as 

condições pessoais das ofensoras e a gravidade do dano, principalmente, 

impõem a sua fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se 

revela adequado aos propósitos as quais a indenização se destina, 

observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos interesses das partes, 

compensando o sofrimento e constrangimento da requerente, bem como, 

representa sanção as demandadas de forma que agirão de maneira mais 

cautelosa quando adotarem medidas que possam prejudicar seus clientes 

ou terceiros com quem não contratou. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da 

liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistentes 

os débitos dos contratos sob o nº N15824408/06J4BB, no valor de R$ 

237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), com vencimento 

em 20.04.2016 e n° N15824408/06J4L7, no importe de R$ 691,19 

(seiscentos e noventa e um reais e dezenove centavos), com vencimento 
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em 20.04.2016. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas das demandadas, bem como da requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno as requeridas, solidariamente, a 

pagarem a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe 

causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária 

incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se 

tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. 

Condeno, ainda, os réus, na forma solidária, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, 

em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado, 

remeta os autos ao departamento competente para as providências 

cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – 

MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., v. I, 

Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90. [2] in, Direito Civil Brasileiro, 

Vol. IV, 3ª ed., p. 442.
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005102-67.2018.8.11.0003. Ação de Indenização por Dano 

Moral e Material Autor: Geraldo Vicente Vieira Requerida: Expresso Rubi 

Ltda Vistos etc. GERALDO VICENTE VIEIRA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL 

contra EXPRESSO RUBI LTDA, também qualificada no processo, visando 

obter indenização pelos danos sofridos, em decorrência de acidente de 

trânsito envolvendo as partes. O requerente aduz que no dia 30.12.2017, 

no trevo da Rodovia MT 270 com 470, no distrito de São José do Povo, 

pegou carona no veículo UNO Mile, placa NWN 9943, de propriedade de 

Daniel Alves da Silva, o qual foi abalroado na traseira pelo ônibus 

conduzido por João Evangelista dos Santos Frois, de propriedade da ré, 

ocasionando o falecimento de uma passageira do veículo UNO, e resultou 

em danos de ordem moral e material ao autor. Aduz que sofreu sequelas 

físicas, recebendo alta hospitalar somente em 05.01.2018, havendo a 

necessidade de se manter em tratamento médico até presente momento. 

Diz que o sinistro aconteceu por culpa única e exclusiva do preposto da 

requerida que, em razão da velocidade excessiva, não conseguiu frear, 

atingindo o automotor no qual ele, requerente, estava. Sustenta a 

existência dos danos descritos na inicial e requer reparação indenizatória. 

Juntou documentos. Citada a requerida apresentou contestação (Num. 

15000279). Alega, em preliminar, impossibilidade jurídica do pedido; 

impugnou o benefício da Justiça Gratuita. No mérito, diz que não deu 

causa ao sinistro, vez que seguia trafegando na velocidade permitida, 

quando visualizou o veículo UNO parado na pista de rolamento, o que 

ensejou no abalroamento. Aduz que os danos sofridos não restaram 

comprovados. Argui a inexistência do dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pedido indenizatório. Juntou documentos. Tréplica (Num. 

15415054). Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal do 

autor com oitiva de uma testemunha. As partes apresentaram as 

alegações finais na forma oral (Num. 20626279). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. A impugnação à 

concessão do benefício da Justiça Gratuita suscitada pela demandada, foi 

enfrentada por ocasião do despacho saneador, do qual não houve 

interposição de nenhum recurso. Quanto à preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido face a ausência de nexo causal, tal matéria será 

analisada confunde-se com o mérito. Na análise das questões de mérito, 

vê-se que o fim colimado na peça vestibular cinge-se na reparação 

indenizatória, em face de danos materiais e morais advindos do acidente 

automobilístico ocorrido em 30.12.2017. Para ter lugar a obrigação de 

indenizar necessário se faz a efetiva demonstração do dano, da culpa e 

do nexo causal. São pilares do dever de indenizar a ocorrência dos 

requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos 

nos arts. 927, 186 e 187 do CC. A saber: "Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes." In casu, é incontroverso que o veículo Uno, no qual o 

autor encontrava-se, foi abalroado na traseira, pelo veículo de 

propriedade da ré. Observa-se que o Laudo Pericial Criminal nº 

200.2.07.2018.000562-01(Num. 14019141), é taxativo ao atribuir ao 

preposto da ré a responsabilidade pelo sinistro. Consta no referido laudo 

as seguintes deliberações: “2.2.1. Descrição dos veículos envolvidos: 

Veículo 1 (carro) (...) Trata-se de um automóvel da marca FIAT, modelo 

UNO, cor vermelha, com placa de identificação: MWN-9943. (...) Veículo 2 

(ônibus) (...) Trata-se de uma automóvel da marca MERCEDES BENZ, com 

placa de identificação: GUG-0767. (...)" "4. DINÂMICA: Após estudo das 

evidências coletadas no local, os danos e vestígios apresentados nos 

veículos 1 e 2, as lesões constatadas na vítima, bem como a posição e o 

local em que foram encontrados a vítima e os veículos, o Perito signatário 

sugere a seguinte dinâmica dos fatos: 1) O veículo V1 trafegava na faixa 

direita da MT270, sentido Rondonópolis; 2) O veículo V2 trafegava na faixa 

direita da MT270, sentido Rondonópolis; 3) Por motivo desconhecido o 

veículo 1 iniciou processo de redução de sua velocidade; 4) O veículo V2 

colidiu com a porção posterior do veículo V1 no local indicado como sendo 

o sítio da colisão, exposto na fotografia 27 (placa de identificação 48), o 

qual estava situado a 1,20m (um metro e vinte centímetros) do bordo 

lateral direito da pista da direita da MT 270 e a 41,1m (quarenta e um 

metros e dez centímetros) de distância do local onde o veículo 1 foi 

encontrado. 5) Após ter ocorrido a colisão, o condutor do veículo 2 

prosseguiu em movimento por mais 121m (cento e vinte e um metros) até 

atingir o estado de repouso no local onde foi encontrado pelo perito 

signatário.” “6. CONCLUSÃO Em face do que foi exposto, analisado e 

discutido neste Laudo Pericial Criminal, conclui o signatário que a causa 

determinante do acidente foi a falta de prudência do condutor do veículo 

V2 (ônibus), que trafegava pela via sem manter distância segura em 

relação ao veículo que trafegava a sua frente (veículo V1), ocasionando a 

colisão com o veículo 1 (carro), conforme explanado ao longo desse laudo 

pericial criminal.” Assim, diferentemente do entendimento esposado pela 

ré, o laudo demonstra que o ônibus, além de estar em velocidade superior 

àquela permitida no local do acidente (135,8km/h em via de 110Km/h - Num. 

14019219), não guardou a distância de segurança entre os veículos. Além 

do mais, é sabido que trafegando dois veículos no mesmo sentido de 

direção será sempre possível e, por isso previsível, que o motorista que 

segue à frente se veja forçado em diminuir a marcha ou frenar 

bruscamente. Ensina Arnaldo Rizzardo: "Mantendo uma regular distância, 

o condutor terá um domínio maior de seu veículo, controlando-o quando 

aquele que segue na sua frente diminui a velocidade ou para 

abruptamente, ou quando fizer uma manobra brusca para a lateral, ao 

desviar um objeto ou buraco existente na pista. Sobre a colisão por trás, é 

preciso salientar que, em geral, a presunção da culpa é sempre daquele 

que bate na traseira de outro veículo. Daí a importância de que, na 

condução de veículo, se verifique a observância de distância suficiente 

para possibilitar manobra rápida e brusca, imposta por súbita freada do 

carro que segue à sua frente". (Comentários ao Código de Trânsito 

Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 146). Com efeito, 

tem-se que, diante da situação posta nos autos, o acidente não teria 

ocorrido sem a atuação negligente do condutor do veículo ônibus (V2), 

que deixou de manter a distância de segurança entre os veículos. A culpa 

do condutor do veículo que colidi na traseira de outro é presumida em 

razão da regra básica de circulação no trânsito, na medida em que o 

motorista deve sempre manter distância segura do veículo que trafega a 

sua frente, assim considerada aquela suficiente para viabilizar a frenagem 

repentina do automóvel, caso necessário. O Código de Trânsito Brasileiro, 

dispõe sobre a distância de segurança: "Art. 28. O condutor deverá, a 

todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e 

cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." "Art. 29. O trânsito de 

veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes 

normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral 

e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo 

da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do 
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local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;" Nesse sentido: 

“Acidente de trânsito. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa do 

condutor que atingiu a traseira do veículo que seguia a frente não ilidida. 

Condução sem a manutenção de distância segura. Conduta imprudente. 

P r o c e d ê n c i a  m a n t i d a .  A p e l o  i m p r o v i d o .  ( A p e l a ç ã o 

1011714-21.2016.8.26.0602, rel. Des. Soares Levada. j. 12/07/2017).” 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS. Colisão traseira. Presunção de culpa do 

motorista que colide com o veículo à frente. Ônus da prova não superado 

pela apelante . Indenização integral. (...). Recurso desprovido.” (TJSP - 

Apelação 1025855-65.2017.8.26.0002 - Desembargador Relator Dimas 

Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, 03/04/2018).” Portanto, 

conforme consignado no laudo pericial, o acidente se deu por culpa 

exclusiva do condutor João Evangelista dos Santos Frois, prestador de 

serviços da demandada, que dirigia o ônibus de propriedade da 

demandada. Visível é a responsabilidade da ré pelo evento danoso e, 

consoante o disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil, é inequívoco 

o dever desta em indenizar o requerente pelos danos sofridos, em toda a 

sua extensão, de modo a lhe repor o patrimônio em sua integralidade, 

como se nada lhe tivesse acontecido, e o fazendo da maneira mais 

completa possível e isto porque: "É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos conseqüentes ao seu ato". 

(REVISTA DOS TRIBUNAIS, vol. 655, pág. 159). No caso sub judice o 

requerente demonstra o fato lesivo que deu causa ao dano sofrido. Os 

elementos considerados essenciais para caracterizar-se a 

responsabilidade civil estão presentes e fartamente demonstrados: a) o 

dano está provado pelas lesões sofridas pelo autor em virtude do acidente 

de trânsito, sendo que o sinistro não adveio de caso fortuito ou força da 

natureza; b) a culpa, esta analisada no sentido lato, repousa na atitude 

irresponsável do motorista do ônibus, que não conduziu o veículo com os 

cuidados exigidos e necessários; c) o nexo causal visto que, com os 

elementos caracterizadores da culpa, de qualquer forma a ré concorreu 

para o evento. Restou sobejamente demonstrado que o autor sofreu um 

dano irreparável, qual seja lesões corporais e materiais oriundas do 

acidente. A ré tenta afastar de si a obrigação indenizatória. O desiderato 

da requerida, neste particular, não pode ser acolhido, eis que, sendo ela 

empregadora do causador do acidente, sua responsabilidade civil é 

objetiva. A responsabilidade civil do empregador assenta-se no comando 

do artigo 932, III, do Código Civil, que estabelece “que o empregador 

responde pelos atos dos empregados, praticados no exercício do trabalho 

que lhe competir, ou em razão dele”. Nesse sentido: “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - MORTE - EMPRESA PROPRIETÁRIA DO SEMIRREBOQUE - 

REPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA – (...) É solidária a 

responsabilidade das empresas proprietárias da "carreta semirreboque" e 

do "cavalo mecânico", quanto aos danos causados a terceiros – (...) 

(TJ-MG - AC: 10132170002449001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 07/10/2019)” É bem verdade 

que a regra geral é no sentido de que o agente responde diretamente pelo 

dano a que der causa. Todavia, o ordenamento jurídico prevê alguns 

casos em que poderá ser demandada pessoa diversa daquela que 

causou diretamente o prejuízo. Trata-se de responsabilidade por fato de 

terceiro ou pelo fato das coisas, também denominada responsabilidade 

indireta. Em determinadas situações é a própria lei que impõe o dever de 

indenizar à pessoa diversa daquela que cometeu o ato ilícito, ou deu 

causa ao dano, sendo necessário, tão-somente, que entre elas exista uma 

relação jurídica prevista dentre as hipóteses elencadas no art. 932 do CC. 

Dentre as hipóteses previstas nos dispositivos legais acima mencionados 

está a responsabilidade do patrão por seus empregados, quando estes 

agem no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele. A 

questão já se encontra sumulada no Supremo Tribunal Federal: "Súmula 

341 - É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do 

empregado ou preposto." In casu, o fato é a responsabilidade civil da 

requerida, ainda que indireta ou objetiva, é imposta por lei, em face da 

relação de trabalho entre ela e o causador do dano; e em nenhum 

momento esse vínculo empregatício/prestação de serviços foi negado. Por 

conseguinte, no caso específico, presume-se a culpa da empregadora, 

tratando-se, portanto, de responsabilidade na modalidade objetiva, 

insusceptível de discussão. Configurada a obrigação da ré em reparar os 

danos causados ao autor, há que se estabelecer o montante no que 

concerne ao pagamento da indenização por dano moral. Cumpre 

esclarecer que é possível a cumulação do pedido de reparação dano 

moral com o dano material, ou mesmo independentemente da existência de 

dano material, àquele tem lugar. O demandante pede reparação 

indenizatória em face das lesões sofrida por culpa do motorista que 

estava a serviço da ré. As lesões sofridas, significa intensa dor íntima, 

provação espiritual, profundo e doloroso sentimento de perda. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e 

na jurisprudência, mormente após o advento da Constituição Federal de 

1988 (art. 5º, incisos V e X). Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do 

dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, entende 

que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia 

de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica 

alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo 

dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o 

pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." (aut cit., 

"Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235). E 

acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que 

dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao 

juiz o arbitramento da indenização..." (Caio Mário, ob. cit., pág. 316). 

Embora não exista parâmetro legal para o arbitramento do dano moral, o 

Julgador deve atentar, quando da fixação, para a sua extensão, para o 

comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor, os 

efeitos do ato lesivo e para a condição econômica do ofensor, de modo 

que ele se veja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a 

vítima ou seus familiares se vejam compensados pelo prejuízo 

experimentado, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, 

sob pena de provocar enriquecimento sem causa. Dessa forma, é 

imperioso consignar que não se pode perder de vista a capacidade 

econômica do ofensor, até porque não adiantaria estabelecer indenização 

por demais alta, tornando inexequível a obrigação. Sobre o tema, 

confira-se os julgados extraídos da obra do i. doutrinador Rui Stoco 

(Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais): "Na 

fixação da indenização por danos morais, recomendável que o 

arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível sócio econômico dos autores, e, ainda, ao porte da 

empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de suas 

experiência e do bom sendo, atento à realidade da vida é às 

peculiaridades de cada caso." (STJ. Quarta Turma. Rel. Sálvio de 

Figueiredo) "É entendimento jurisprudencial que o valor dos danos morais 

arbitrados deve ser retificado quando, por erro, extrapolando os limites do 

razoável, a falta de ponderação na sua fixação viola certos princípios 

jurídicos, tais o de justiça e de equilíbrio que deve subsistir entre a 

capacidade econômica daquele que deve indenizar o padrão 

socioeconômico da vítima ou daqueles a que esta prestava assistência." 

(STJ. Terceira Turma. Rel. Waldemar Zveiter, Resp 155.363) Considerando 

os fatores descritos e as peculiaridades deste caso concreto, tenho por 

bem fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), por considerar que este montante não é capaz de gerar 

enriquecimento sem causa da demandante e é capaz de ter a finalidade 

pedagógica para a ofensora. No que se refere aos danos materiais, a 

prova documental trazidas nos autos é suficiente e comprova o valor que 

deve ser desembolsado pelo causador do fato lesivo para indenizar o 

dano a que deu causa. O autor comprovou ter despendido a quantia total 

de R$ 3.749,58, sendo que o importe de R$ 169,58 (cento e sessenta e 

nove reais e cinquenta e oito centavos) foi para aquisição de 

medicamentos; R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) para tratamento 

dentário, consistente na reparação das próteses superior e inferior; e, R$ 

2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais) para confecção dos óculos de 

grau, conforme nota fiscal, cupom fiscal e recibo, que instruíram a 

exordial. Ex positis, provada a responsabilidade do preposto da ré no 

acidente, evidenciado o dano e o nexo de causalidade, julgo procedente o 

pedido inicial. Condeno a requerida a indenizar o autor pelos danos 

materiais causados, relativo aos gastos descritos na exordial que perfaz o 

total de R$ 3.749,58 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e oito centavos). Condeno, também, a ré a indenizar o 

demandante, a título de danos morais, considerando o sofrimento, a 

frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do 

acidente, causada em face da culpa do preposta da requerida, no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a 

partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, a 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do advogado do demandante, em verba que 
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fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001881-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BALDINE DE REZENDE (REU)

FRANCISCA DOS SANTOS REZENDE (REU)

WILLIAM EVERSON SANTOS REZENDE (REU)

AMBIENTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001881-47.2016.8.11.0003) Ação de Despejo c/c Cobrança 

de Aluguéis e demais encargos com pedido liminar Requerente: Luiz 

Gonzaga de Arruda Requeridos: Ambiental Comércio e Distribuidora Ltda - 

ME e outros Vistos etc. LUIZ GONZAGA DE ARRUDA, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E DEMAIS ENCARGOS COM PEDIDO LIMINAR contra AMBIENTAL 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME e outros, também qualificados 

nos autos, aduzindo ter firmado com os requeridos um contrato de 

locação do imóvel descrito no contrato do Id. 1622615. Que o valor do 

aluguel avençado pelas partes foi de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais). Sustenta que os requeridos não liquidaram os aluguéis dos meses 

de maio a junho de 2016. Informa que os demandados deixaram de efetuar 

os pagamentos do encargo estipulado, exemplo o IPTU. Pede a rescisão 

do contrato, com a desocupação do imóvel e a condenação dos réus nos 

alugueres em atraso, acessórios e demais encargos. Juntou documentos. 

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 1690298) e a caução 

prestada no Id. 1698442. Os requeridos interpuseram o Agravo de 

Instrumento, contudo desprovido o recurso (Id. 8780762). Citado, o réu 

Willian Everson Santos Rezende apresentou defesa (Id. 2978092). Em 

sede de preliminar, arguiu a carência de ação por falta de interesse de 

agir. No mérito, alega a inexistência de notificação dos locatários, bem 

como a inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação. 

Sustenta que o contrato em questão possui fiador, sendo o garantidor da 

lide. Requereu a improcedência do pedido. Citados, os demandados 

Ambiental Comércio e Distribuidora Ltda – ME, Pedro Baldine de Rezende e 

Francisca dos Santos Rezende quedaram-se inertes, sendo decretado a 

revelia (Id. 10983811). Entretanto, desocuparam voluntariamente o imóvel, 

objeto da lide (Id. 4290412). Tréplica (Id. 9314036). Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 14067503) e o requerido Willian Everson 

manifestou pela audiência de conciliação (Id. 14146116). Em audiência de 

conciliação, fora formalizado um acordo entre as partes e determinado a 

suspensão do andamento do processo pelo prazo de 30 (dias) dias, 

contudo a posteriori o autor pleiteou pelo prosseguimento do feito, ante a 

impossibilidade da composição amigável entre as partes (Id. 22619862). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que os requeridos Ambiental 

Comércio e Distribuidora Ltda – ME, Pedro Baldine de Rezende e Francisca 

dos Santos Rezende não apresentaram defesa, embora citados, razão 

pela qual foi decreto sua revelia. Na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, 

formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos 

alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que 

decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial. Isso não 

implica, entretanto, no impedimento do Julgador examinar os fatos, 

podendo, inclusive, determinar a realização de provas. É que, em 

entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a 

presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, destaca-se a lição de 

Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis: “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da 

revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – 

em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas 

expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de 

veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso 

concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é 

verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso 

concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de 

seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação 

de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de 

afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só 

pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova 

pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará 

antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. 

INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos efeitos da revelia, na medida 

em que o acórdão proferido na origem consignou que os fundamentos da 

decisão não estariam embasados em argumentos que deveriam ter sido 

levantados em sede de defesa, mas sim nos documentos juntados aos 

autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 669890 MS 

2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, 

julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, pois, o efeito material da 

revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre 

convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, 

inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a 

causa em seu desfavor. A primeira questão a ser enfrentada se refere a 

alegada carência de ação, por falta de interesse de agir, é totalmente 

insubsistente, vez que da leitura da peça vestibular resta claro o objetivo 

perseguido pelo autor, decorrendo da narração dos fatos a lógica do 

pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado desde a contestação, 

sendo que os pedidos pleiteados encontram guarida no ordenamento 

jurídico pátrio. Assim, rejeito a preliminar aduzida na peça defensiva. Na 

ação de despejo por falta de pagamento, o locatário poderá evitar a 

rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização 

para o pagamento do débito atualizado, independente de cálculo e 

mediante depósito judicial. A legislação do inquilinato adotou, ainda que de 

forma implícita, posição de que o locatário, questionando parte do débito, 

deverá depositar a parte incontroversa. É o que se infere dos incisos III e 

IV do art. 62 da Lei nº 8.245/91, ao permitir ao locatário a complementação 

do depósito e, ao locador, o levantamento da quantia (incontroversa) 

depositada. Outrossim, observa-se dos autos que os demandados, 

embora ciente da alegação do atraso no pagamento de alugueres, não 

efetuaram a purgação da mora, nem questionaram o valor alegado na 

inicial. Nestas circunstâncias, os interesses do requerente merecem ser 

tutelados, porquanto desincumbiu, satisfatoriamente do ônus probatório, 

na medida que, consoantes documentos apresentados, evidenciou-se a 

relação locatícia. A prova da mora vem consubstanciada na alegação de 

que os requeridos, desde o mês de março a julho de 2016, não efetua o 

pagamento integral dos alugueres; alegação esta que, em nenhum 

momento, foi negada pelos réus, sendo elevada a condição de verdade 

processual, ex vi do disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo autor, restou 

demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. Deixo de decretar o despejo dos réus ante a 

desocupação voluntária do imóvel. Condeno os demandados ao 

pagamento dos alugueres em atraso, compreendidos no período de 

Março/2016 até a data efetiva da entrega do imóvel (30.11.2016 - Id. 

4290412), bem como o pagamento dos encargos contratuais em atraso 

(IPTU´s) sobre os quais incidirão juros não capitalizados, em percentual de 

1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes na data em 

que se tornaram exigíveis. Ainda, condeno os demandados ao pagamento 
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das multas, encargos e acessórios descritos no contrato. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º do 

CPC. Expeça alvará para levantamento da caução prestada no importe de 

R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e seus acréscimos em conta 

bancária a ser indicada pelo autor, no prazo de 05 (cinco) dias. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Manual de Direito Processual Civil, 

Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005441-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005441-94.2016.8.11.0003 Ação de Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de urgência Autor: Lucas dos Santos Silvério 

Requerida: Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. LUCAS DOS 

SANTOS SILVÉRIO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, também 

qualificada no processo, requerendo ressarcimento dos danos descritos 

na inicial. O autor aduz que possui contrato de prestação de serviços 

educacionais com a requerida, para o curso de Direito, sendo beneficiário 

do programa FIES em 100% (cem por cento), havendo, inclusive, o 

aditamento para o 2º semestre do ano de 2016. Alega que sem motivo 

algum a demandada efetuou cobrança de valores complementares das 

mensalidades. Em face do suposto débito, a demandada tem se negado 

em receber o trabalho de conclusão de curso (TCC). Sustenta que os atos 

da requerida trouxeram prejuízo a sua honra. Requer a reparação dos 

danos descritos na exordial. Juntou documentos. O pedido de tutela 

provisória de urgência foi deferido (Num. 4469977). Citada a requerida 

apresentou defesa (Num. 8067298). Ratifica a existência de relação 

jurídica entre as partes, inclusive em relação ao FIES contratado pelo 

autor. Alega, contudo, que o demandante lançou os valores das 

mensalidades divergentes daqueles efetivamente cobrados, ou seja, as 

parcelas não foram integralmente quitadas pelo FIES. Afirma que era dever 

do aluno/autor proceder o aditamento de renovação semestral e conferir e 

validar as informações, o que não ocorreu no presente caso. Em longas 

razões, argui a legalidade do procedimento adotado e a inexistência do 

dever de indenizar, porquanto não estão presentes os requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil, Aduz que houve a entrega do TCC, 

não havendo qualquer comprovação da negativa de recebê-lo. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica. Realização 

audiência de conciliação, restou infrutífera. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A lide tem por 

objeto indenização por danos morais onde o autor alega que a requerida 

efetuou cobrança de mensalidades indevidas, vez que tinha aprovação do 

FIES para o seu curso de Direito na proporção de 100% (cem por cento). 

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços 

educacionais, que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por 

ambas as partes, o munus do autor constitui-se em demonstrar que 

cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos 

das mensalidades. Por outro lado, cabe à instituição de ensino comprovar 

a devida prestação dos serviços previstos no contrato celebrado. É 

evidente que, por se tratar de contrato bilateral, de obrigações recíprocas, 

a parte que cumpriu com sua obrigação tem o inegável direito de exigir que 

a outra contratante cumpra com a sua. É incontroverso que o demandante 

possuía financiamento estudantil – FIES na proporção de 100%, desde 

2013, cujos repasses a demandada eram realizados pelo Banco do Brasil. 

Ocorre que o valor informado à instituição financeira, no aditamento do 2º 

semestre de 2016, não correspondia ao efetivo valor cobrado pela 

demandada. Nesse caso, diferentemente do entendimento esposado pelo 

demandante, o repasse a menor pelo FIES não quita integralidade das 

mensalidades devidas. Sendo certo, que se tratava do sexto aditamento 

do contrato do FIES o demandante tinha, ou deveria ter o conhecimento da 

evolução do valor das mensalidades, não havendo qualquer respaldo e/ou 

justificativa que embasasse a redução do valor de R$ 1.382,79 para R$ 

663,25. Ademais, o aluno/autor é o responsável pela verificação das 

informações inseridas no SisFIES (sistema informativo do Fies) e pela 

confirmação, conforme se extrai do site: http://sisfiesportal.mec.gov.br: 

"13 - Como o estudante deve proceder com o aditamento de renovação 

semestral? O aditamento de renovação semestral dos contratos de 

financiamento simplificados e não simplificados, deverão ser realizados 

por meio do Sistema Informativo do FIES (SisFIES), mediante solicitação da 

Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e 

confirmação eletrônica pelo estudante financiado. Após a solicitação do 

aditamento pela CPSA, o estudante deverá verificar se as informações 

inseridas no SisFIES estão corretas e: I - em caso positivo, confirmar a 

solicitação de aditamento em até 20 (vinte) dias contados a partir da data 

da conclusão da solicitação e, em seguida, comparecer à CPSA para 

retirar uma via do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM)... II - em 

caso negativo, rejeitar a solicitação de aditamento e entrar em contato com 

CPSA para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de 

aditamento..." (grifei) Destarte, havendo erro na confirmação das 

informações junto ao FIES, cuja responsabilidade é do aluno, ora autor, 

flagrante a possibilidade da cobrança de débito remanescente não coberto 

pelo repasse da instituição financeira gestora do FIES, não sendo possível 

impor à instituição de ensino a prestação de serviços educacionais 

gratuitamente, sem a correspondente contraprestação financeira. Por 

expressa inspiração do disposto no art. 5º, da Lei nº 9.870/1999, segundo 

o qual o direito à renovação das matrículas por alunos já matriculados é 

excepcionado quando inadimplentes, a matrícula do requerente pode ser 

condicionada à garantia do pagamento correspondente por meio do FIES 

ou diretamente pelo estudante/autor em caso de não aditamento do 

financiamento estudantil. Logo, não merece acolhida a pretensão de impor 

à ré a quitação das mensalidades escolares não alcançada, ou melhor, 

pagas a menor pelo crédito estudantil, pois, embora autorizado o crédito 

para o curso, a prova dos autos demonstra o erro na confirmação de 

dados por ocasião do aditamento contratual, cuja responsabilidade era 

exclusiva do aluno/requerente. Depreende-se, portanto, que a ré agiu no 

exercício regular de seu direito, não estando presente qualquer prática de 

conduta antijurídica de sua parte, razão pela qual o pedido indenizatório 

não merece ser acolhido. Ex positis, julgo improcedente o pedido inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 

85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
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Processo Número: 1000875-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000875-05.2016.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Danos Morais Requerente: Renata Ferreira da 

Silva Requerida: Arthur Lundgren Tecidos S.A - Casas Pernambucanas 

Vistos etc. RENATA FERREIRA DA SILVA qualificada nos autos, ingressou 

com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. CASAS 

PERNAMBUCANAS, também qualificada no processo. A autora aduz que 

renegociou sua dívida no valor total de R$ 775,00 (setecentos e setenta e 

cinco reais) junto a demandada no dia em 07.06.2016, sendo uma entrada 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), onde fora parcelado em 03 (três) 

vezes no importe de R$ 89,77 (oitenta e nove reais e setenta e sete 

centavos), cujo o primeiro vencimento seria em 07.07.2016 com término 

em 07.09.2016. Alega ter efetuado o pagamento da entrada e afirma que, 

em razão do acordo, a demandada se comprometeu em excluir o seu 

nome do rol dos inadimplentes. Sustenta que a requerida não cumpriu com 

o avençado, vez que até a propositura da presente ação, seu nome 

constava no cadastrado dos inadimplentes. Diz que os atos da requerida 

lhe trouxe prejuízo a sua honra e patrimonial (financeiros). Requer a 

reparação dos danos descritos na exordial. Juntou documentos. O pedido 

da antecipação de tutela foi deferido (Id. 1551048). Citada, a requerida 

apresentou defesa (Id. 2448090). Alega, em preliminar, a incorreção do 

valor da causa. No mérito, ratifica a existência de renegociação de débito 

com a autora. Sustenta que os fatos descritos na inicial ocorreram por 

culpa exclusiva da requerente. Aduz que, diferentemente do alegado na 

inicial, o nome da autora fora excluído do banco de negativadores nos dias 

15 e 16 de junho de 2016, respectivamente. Argui a inexistência de 

comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu com negligência e 

sim no exercício regular de seu direito. Pugna pela improcedência da ação. 

Juntou documentos. Tréplica (Id. 2921132). Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, a requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 11186066), entretanto a requerida manteve-se 

inerte (Id. 12420829). Designada audiência de conciliação, no entanto não 

logrou êxito (Id. 15404698). Fora convertido o julgamento em diligências, o 

qual foi determinado a autora trazer aos autos os demais comprovantes 

de pagamento das parcelas da renegociação, objeto da lide, porém a 

demandante quedou-se silente (Id. 23761167). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez 

que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da 

produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A questão 

preliminar a ser analisada é a atribuição do valor da causa impugnada na 

peça defensiva (Id. 2448090), sob a alegação da quantia diversa do 

pretendido. Sem delongas, em consonância aos termos do artigo 292, 

incisos V e VI, § 3° do CPC, atribuo como valor de causa o importe de R$ 

94.312,57 (noventa e quatro mil, trezentos e doze reais e cinquenta e sete 

centavos), equivalente ao proveito econômico pretendido, aos valores 

pleiteados de danos morais conforme a exordial. Proceda Sra. Gestora as 

retificações necessárias junto ao Sistema PJE. A lide tem por objeto a 

declaração de inexistência de débitos, bem como a indenização por danos 

morais onde a autora alega, em síntese, que a requerida não cumpriu o 

acordo entabulado entre as partes, ou seja, não promoveu a exclusão do 

seu nome do rol dos inadimplentes, após o pagamento da entrada da 

composição, fatos que lhe acarretou danos de natureza moral. 

Observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da própria 

torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito pela 

demandada, ao argumento de lançamento do nome da demandante no rol 

dos maus pagadores por dívida já quitada. Ocorre que nenhum elemento 

de prova foi trazido aos autos pela requerente, não passando do campo 

da argumentação. Diferentemente do entendimento esposado pela autora, 

os documentos constante no Id. 1472927 comprovam que não houve o 

pagamento integral da dívida, apenas a entrada da renegociação pactuada 

entre as partes (Id. 1463977 – Pág. 04), restando inexistente os 

pagamentos das demais parcelas avençadas. Ademais, cumpre salientar 

que a autora fora intimada a comprovar a quitação das demais 

prestações, contudo quedou-se inerte (Id. 237611670). In casu, os fatos 

descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de 

conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil da 

requerida. Neste sentir, a quitação se daria apenas no final da última 

parcela combinada em 07.09.2016, isto é, o débito não se encontra pago 

na integralidade, assim a exclusão se deu por mera liberalidade da ré, que 

não induz de forma alguma a procedência da pretensão indenizatória. As 

questões suscitadas nos presentes autos exalam, inclusive, sintomas de 

má-fé. Clarividente a existência da dívida, vez que a autora não 

comprovou seu pagamento e tampouco impugnou os argumentos e 

documentos juntados na contestação. Dessa forma, se houve a inclusão 

do nome da autora no rol dos inadimplentes, tal fato originou-se em face 

da inadimplência contratual, tendo a credora se utilizado do exercício 

regular de direito, porquanto, repisa-se, a requerente se encontrava e/ou 

encontra inadimplente. Destarte, constitui ônus da autora da ação 

demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, 

enquanto a ré cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os 

elementos que possam desconstituir a proposição formulada pela 

demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita 

duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber: "1ª) 

Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de 

prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos 

quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou 

indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O 

Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em regra, ao autor a 

prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o 

ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido 

amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] Sobre o tema, merece transcrição, 

por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial: "A repartição 

do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, 

CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao 

réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel 

Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de 

Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 

1611). Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de 

Salvo Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que 

pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo 

do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o 

psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, 

capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há 

fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada 

caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como 

contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

humano universal"[2] Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos 
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Roberto Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio 

Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo 

não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas 

contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para 

suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição 

humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em 

tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar 

causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 

82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, 

seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano 

moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial 

(dano moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo 

psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, 

não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, 

frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade 

ou irritabilidade. No caso em exame a autora da ação indenizatória não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que 

acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. Revogo a tutela 

provisória concedida nos autos. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da 

demandada, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e 

custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a 

demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em 

julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito 

Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. [3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, p. 549.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000457-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. G. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY GIRALDES PORTELA OAB - 000.741.371-82 

(REPRESENTANTE)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000457-28.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): M. E. G. P. S. REPRESENTANTE: MICHELLY GIRALDES 

PORTELA REU: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE 

EMPRESARIA LIMITADA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora 

para que proceda a juntada de cópia do contrato de prestação de 

serviços entabulado com a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003782-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002882-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002882-96.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: VILA RICA AUTOMOVEIS 

LTDA - ME, ADIRCEU CARLOS JERONIMO Vistos e examinados. 

Certifique-se quanto à interposição de embargos à execução apenso a 

estes autos. Inexistindo efeito suspensivo, certifique-se quanto ao 

decurso do prazo para impugnação à penhora de valores (Id. 22584826). 

Transcorrido in albis, expeça-se alvará judicial em favor da parte 

exequente. Após, proceda-se a penhora e avaliação do imóvel declinado 

no Id. 15535534. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005461-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEA PIRES DE MORAES CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO FREITAS SILVA OAB - MS17603 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005461-85.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CLAUDINEA PIRES DE 

MORAES CAMARGO Vistos e examinados. Tendo em vista que o patrono 

da parte requerida não possui poderes específicos para transigir, 

INTIME-SE a instituição financeira para que instrua o feito com cópia do 

instrumento de acordo assinado pela demandada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de não homologação. Após, voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016694-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016694-74.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: ALTIELE 

NUNES FERREIRA Vistos e examinados. Face o teor da petição retro, 

determino, por ora, a suspensão do cumprimento da decisão liminar de 

busca e apreensão antes proferida. Ordeno a intimação do administrador 

judicial do processo de recuperação judicial indicado pela parte ré para 

que, no prazo de 10 dias, manifeste-se nos autos. Intime-se também a 

parte autora, para que tome ciência do teor da petição da requerida e, 

querendo, manifeste-se sobre ela no prazo legal. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000924-12.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO 

LTDA - ME REU: BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME, BANCO 

BRADESCO Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, deixo de redesignar 

nova data para audiência de conciliação e, tendo em conta que o artigo 

257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a simples 

afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, determino a citação de BRAZIL 

COUNTRY BOOTS EIRELI - ME.por edital, com a observância de todas as 

disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo legal, 

fica decretada a revelia da parte requerida e, nos termos do artigo 72 

inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, nomeado curador 

especial ao revel citado por edital, na pessoa de um dos D. Defensores 

Públicos que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação e para 

apresentar manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000460-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000460-80.2020.8.11.0003. 

Vistos e examinados. Proceda-se a correção do polo passivo, fazendo 

constar o nome da recuperanda. Certifique-se acerca da tempestividade 

da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao 

processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito 

trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja 

trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação 
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retardatária como impugnação, devendo ser processada na forma dos 

arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos 

retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de 

trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de 

credores. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. 

Administrador Judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a manifestação do 

Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000630-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCO MURATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA FRANCISCA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000630-52.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINALDO FRANCO MURATA REQUERIDO: CECILIA 

FRANCISCA DE MOURA Vistos e examinados. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000672-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KALIMAN MOREIRA GOULART (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VALERIA DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000672-04.2020.8.11.0003. 

INVENTARIANTE: KALIMAN MOREIRA GOULART REQUERIDO: CLAUDIA 

VALERIA DA COSTA GARCIA Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que a parte autora deixou de proceder à juntada da petição 

inicial. Dessa forma, intime-se a parte autora para que apresente 

novamente a inicial e os respectivos documentos, devidamente 

organizados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Com a sua juntada, proceda-se a exclusão dos documentos juntados no 

Id. 28157952 a 28158497. Após, conclusos para pasta de despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012459-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISBER - TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN FATIMA FAGUNDES DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012459-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DISBER - TRANSPORTES LTDA - ME REU: ELLEN FATIMA 

FAGUNDES DE FREITAS Vistos e examinados. I – Da liminar Intime-se a 

parte autora para que esclareça a petição juntada no Id. 22821143, tendo 

em vista a certidão do oficial de justiça atestando que cumpriu a liminar de 

despejo (Id. 17931875), no prazo de 05 (cinco) dias. II – Das provas 

Intimem-se as partes para que no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de auto composição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000630-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCO MURATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO NELSON LIMA PAIVA OAB - MS7043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA FRANCISCA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, informar 

o endereço hábil da parte requerida, para a citação postal ou por Oficial de 

Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702243 Nr: 10221-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME, 

MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS AURELIANO, FABRICE LOPES DOS 

ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 671 de 908



OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Igualmente, DEFIRO o pedido de baixa das restrições junto ao sistema 

RENAJUD.

Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710614 Nr: 5590-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708741 Nr: 3617-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMBERGER E LIMBERGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755816 Nr: 10752-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB: OAB/MT 23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora, embora devidamente intimada, deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito por mais de 30 

(trinta) dias.

 Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fls. 83.

Dessa forma, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Segue em anexo comprovante de remoção de restrição do sistema 

Renajud.

As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a parte ré não foi citada.

Cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 842958 Nr: 9321-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LEITE DE SOUZA, GIVANILDO 

SIQUERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUSA 

JUNIOR - OAB:MT/7043, JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido (fls. 102).

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703126 Nr: 11104-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOSDETE ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido (fls. 45).

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 779512 Nr: 5989-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELINO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora, embora devidamente intimada, deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito por mais de 30 

(trinta) dias.

 A diligência para intimação pessoal restou prejudicada, uma vez que a 

parte autora mudou de endereço sem comunicar o juízo.

 Dessa forma, tendo em vista que se considera válida a intimação enviada 

para o endereço declinado nos autos, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do disposto no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil.

 Determino que a parte autora proceda à devolução do veículo apreendido, 

às fls. 23 a parte requerida, no prazo de 30 dias.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414831 Nr: 10469-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBANA COMERCIO DE MOVEIS ME, NEURA 

MARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413401 Nr: 9111-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESSI ANTONIO GALIASSI TRANSPORTES ME, 

RESSI ANTONIO GALIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443771 Nr: 12440-90.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARRI HERTER, LARRI HERTER TRANSPORTES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427494 Nr: 9673-16.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 
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estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403197 Nr: 16686-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELAMARY SOLA PUERTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CRISTINA LIMA 

INACIO MENEGAZZO - OAB:MT/ 8220

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 358875 Nr: 11555-52.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EUGENIO PEZARICO, PEZARICO & 

PEZARICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318/MT, 

NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:MT/ 4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415889 Nr: 11549-40.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PORTO LAROCA, CARLOS 

ALBERTO PORTO LAROCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OAB/MT 15 .025 ,  G IUL IANNECREPALDI  S ILVA - 

OAB:OAB/MT17.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429757 Nr: 11839-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO VERMELHO DIESEL LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Igualmente, DEFIRO o pedido de baixa das restrições junto ao sistema 

RENAJUD.

Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445263 Nr: 445-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ELIO NUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

DO BRASIL em desfavor de PEDRO ELIO NUNES DE CARVALHO.

A parte executada não foi citada até o presente momento.

 Instada a dar prosseguimento ao feito, a parte exequente postulou a 

extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição (fls. 195).

É o relatório. Decido

Analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência da alegada 

prescrição.

 Entretanto, a falta de interesse processual do executado no 

prosseguimento do feito impõe a sua extinção.

Dessa forma, verificada a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO 

o feito SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas.

Sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730194 Nr: 10785-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO DALFORNO, EVALDO 

VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - 

CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido (fls. 164).

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742642 Nr: 3663-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, LUIZ ADEMAR 

GEIER, JOÃO AIRTON GEIER, ZELIA FURINI GEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D LUXE COMÉRCIO DE VESTUARIO LTDA ME, 

CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido (fls. 80).

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 355576 Nr: 10506-73.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SILVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA 

LTDA - EPP - PRODUTOS SÃO JOAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos e examinados.

As partes transacionaram.

Dessa forma, homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413793 Nr: 9493-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO, 

MARCOS EUGENIO PEZARICO, INES MARIA IZOTON PEZARICO, 

CRISTIANE PEZARICO SIMÕES NOGEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT, TATIANA 

CRISTINA B. CAMPOS COSTA - OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para que instrua o feito com cópia do acordo 

assinado pela parte autora ou procuração com poderes específicos para 

transigir, no prazo de 15 dias, sob pena de não homologação.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 355643 Nr: 10636-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EUGENIO PEZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERCINO LAZARO RODRIGUES 

- OAB:MT/ 4405-A

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para que informe se possui interesse no 

prosseguimento feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 373194 Nr: 1600-60.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO P. AMERICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO CASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 VISTOS E EXAMINADOS.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em relação à petição 

juntada às fls. 191/200, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito 

pelo pagamento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 675 de 908



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714226 Nr: 9408-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE BASILIO DA SILVA ME, LILIANE 

BASILIO DA SILVA, RODRIGO GABRIEL FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para impugnação à penhora 

online de fls. 152 .

Decorrido o prazo in albis, expeça-se alvará judicial em favor da parte 

exequente.

Após, conclusos para extinção, nos termos do provimento 84/2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387563 Nr: 1231-32.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAGRES E BRESCOVICI LTDA ME OU 

MILAGRES & SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de suspensão, uma vez que os autos já permaneceram 

suspensos.

Intime-se a parte autora para indicar providência efetiva e apta à 

satisfação da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005770-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR STANZIOLA OAB - PR51065 (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005770-09.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA REU: FERTILIZANTES 

HERINGER S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos e 

examinados. PEDROMAR TRANSPORTES LTDA ingressou com a presente 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTO em face de FERTILIZANTES HERINGER S.A. e BOM 

JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., todos devidamente 

qualificados nos autos. Na petição inicial a autora fez o seguinte relato: “A 

Requerente trata-se de empresa que atua nesta cidade desde 

Setembro/2005, no setor de transportes rodoviários de cargas, estando 

regulamentada no cadastro da ANTT, com RNTRC sob o nº 000230855, 

conforme comprova-se por documentação em anexo. Enquanto que, a 1ª 

Requerida, trata-se de empresa multinacional, comercializadora global de 

produção e comercialização de fertilizantes de nitrogênio, fosfato e 

potássio concentrados, o que demonstra sua gigantesca extensão e 

poder econômico. Já a 2ª Requerida, trata-se empresa que atua no ramo 

de transportes rodoviários de cargas, e agenciamento de fretes a 

transportadores subcontratados. Em certa ocasião, a Requerente foi 

subcontratada pela 2ª Requerida, para realizar o transporte de cargas 

pertencente a 1ª Requerida, conforme demonstram os contratos de frete, 

isto é, “DACTE’s” (documento auxiliar de conhecimento de transporte 

eletrônico) anexos aos autos. Cabe destacar Excelência, que, na relação 

comercial havida entre as mesmas, a qual a Requerente atuou como 

prestadora de serviços de transportes rodoviários de grãos, fertilizantes e 

adubos para as Requeridas, cuja carga foi remetida para unidades de 

armazenamento, indústrias e fazendas, tais serviços foram prontamente 

realizados, tendo sido emitida toda a documentação pertinente aos fretes 

contratados, ou seja, notas fiscais, os próprios conhecimento de frete, 

etc. Entretanto, cumpre ressaltar que, diante da prestação de serviço 

realizada pela Requerente, a mesma sofreu diversos prejuízos materiais, 

quando do recebimento dos valores advindos dos fretes relacionados nos 

contratos de transporte em anexo, em obrigações acessórias que 

deveriam ser honradas pelas Requeridas para a plena satisfação de todos 

os envolvidos contratualmente, isto é, tanto no pagamento do pedágio 

exigido no trecho percorrido pelos caminhões da Requerente – que 

obrigatoriamente deveriam ter sido reembolsados tais gastos pelas 

Requeridas –, assim como, nas taxas e demais despesas descontadas da 

Requerente no saldo dos fretes, custos estes que também deveriam ser 

arcados pelas Requeridas, conforme será demonstrado a seguir. Diante 

disso, busca a Requerente, por meio desta, pleitear a condenação das 

Requeridas ao ressarcimento dos valores gastos a título de pedágio, já 

que as mesmas não forneceram o vale-pedágio obrigatório à 

transportadora, conforme instituído em lei própria; e ainda, na condenação 

das Requeridas a indenizar a Requerente na dobra do valor do frete 

contratado, com as devidas atualizações e juros legais; e ainda, ao 

pagamento de estadia (a ser apurada), e restituição dos valores 

descontados a título de seguro, como será exposto a seguir”. Requereu o 

deferimento de liminar para obrigar as requeridas a apresentarem a 

documentação pertinente aos fretes relatados na inicial, sob pena de ser 

declarado judicialmente que os caminhões da requerente ficaram 10h 

aguardando carregamento/descarga. No mérito, postulou pela condenação 

das rés ao ressarcimento de R$ 18.717,19 referente a restituição dos 

valores do seguro obrigatório do transporte, que foram descontados do 

valor do fretes contratados com a requerente e restituição dos valores 

gastos com pedágio obrigatórios, que não foram adiantados pelas 

Requeridas. Pugnou a autora, ainda, pela condenação das rés ao 

pagamento do valor “em dobro” dos fretes contratados, em face da não 

observação das disposições contidas na Lei 12.609/2001; bem como ao 

pagamento de quantias destinadas à estadia, a ser apurado em liquidação 

de sentença. O pedido de exibição de documentos foi indeferido. 

Devidamente citada, a requerida Bom Jesus transportes logística Ltda 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. 

Defendeu, em síntese, que a obrigação de contratar o seguro da carga 

era da própria transportadora Requerente; que no trajeto realizado pelos 

caminhões da autora para o transporte da carga não havia cobrança de 

pedágio ao tempo da prestação dos serviços, não tendo a mesma sequer 

apresentado os comprovantes de pagamento dos mesmos; e que a 

requerida não é responsável pelo carregamento ou descarregamento da 

mercadoria, tampouco possui meios de controlar o tempo despendido para 

tanto, sendo que tal ato é realizado diretamente pela 1ª Requerida, e 

portanto, não pode ser compelida a indenizar a Requerente por fato ilícito 

sobre qual a Peticionaria não deu causa. A requerida FERTILIZANTES 

HERINGER S.A também apresentou contestação, onde requereu a 

improcedência da ação, sob as alegações de que a autora age de má fé 

ao requerer a cobrança de valores a título de pedágio, posto que não 

desembolsou qualquer quantia a este título, vez que na BR 163, trecho 

Rondonópolis MT a Porto dos Gauchos MT, não havia sido autorizada a 

cobrança do pedágio pela ANTT na data do transporte realizado; que não 

tem qualquer relação com as partes, posto que apenas vendeu as 

mercadorias, tendo o comprador assumido todos os riscos do transportes, 

e foi este quem contratou a ré Bom Jesus, que subcontratou a autora; que 

a petição inicial deve ser julgada inepta a inicial quanto ao requerimento de 

pagamento de estadia, pois ela não diz quais são os dias e horas em que 

ficou parada. Denunciou à lide EVANDRO BATISTA GIANEZINI, afirmando 

que o mesmo comprou as mercadorias que foram transportadas e, sendo 

o destinatário (tomador dos serviços de frete, que contratou a Bom Jesus 
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Transportes) assume todos os riscos e custos do transporte. Invocou a 

existência de prescrição, sustentando que o artigo 18 da Lei 11.442/07, 

estabelece o prazo de um ano para a pretensão de reparação de danos 

aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano pela parte interessada, o que teria ocorrido na data 

de emissão das notas referentes à contratação para a prestação do 

serviço de transportes (20/07/2015). A autora impugnou as contestações. 

As partes foram intimadas para especificar as provas que ainda 

pretendiam produzir. A requerida BOM JESUS TRANSPORTES 

manifestou-se pelo julgamento da lide, ou produção de prova testemunhal. 

A requerida FERTILIZANTES HERINGER também pugnou pelo julgamento 

antecipado. A autora também se manifestou pelo julgamento antecipado. 

As requeridas pugnaram pela condenação da autora em litigância de 

má-fé, sob o argumento de que a mesma pleiteia cobrança de pedágio que 

não pagou e não existia na época do transporte. A autora, por sua vez, 

afirmou que houve um equívoco na petição inicial, o que não enseja a 

condenação por má-fé. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. DA 

PRESCRIÇÃO Sustenta a requerida FERTILIZANTES HERINGER que a ação 

deve ser extinta pela prescrição, sob o argumento de que o artigo 18 da 

Lei 11.442/07 estabelece o prazo de um ano para a pretensão de 

reparação de danos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada, o que 

teria ocorrido na data de emissão das notas referentes à contratação para 

a prestação do serviço de transportes (20/07/2015). Todavia, infere-se 

dos autos que a pretensão da parte autora consubstancia-se na cobrança 

de valores que não teriam sido pagos (pedágio e estadia), ou teriam sido 

descontados indevidamente do preço do frete (seguro da carga), de modo 

que a pretensão não se submete ao prazo previsto no artigo 18, por não 

referir-se a pedido de reparação de danos. Nesse sentido: “TJ-PR - 

Agravo de Instrumento AI 14842225 PR 1484222-5 (Acórdão) (TJ-PR) – 

Jurisprudência - Data de publicação: 02/08/2016 – EMENTA - LEI 

11.442/07.AFASTADA A HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO DE 01 ANO DA LEI 

11.442/07, ART. 18, POR SE TRATAR DE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA 

HIPÓTESE DE REPARAÇÃO DE DANOS QUE NÃO SE ENQUADRA 

NAQUELA DEBATIDA NESTES AUTOS. DECISÃO QUE DEVE SER 

MANTIDA RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO. 1 - Inaplicável à 

espécie a prescrição anual prevista no art. 18 da Lei n. 11.442 /07, 

porquanto não visa a lide à reparação de danos relativos aos contratos de 

transporte, mas sim a mera cobrança de valores não pagos pelo réu.1. 

(TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1484222-5 - Paranaguá - Rel.: Luciane Bortoleto - 

Unânime - - J. 01.06.2016)”. Isto posto, AFASTO A PRELIMINAR. DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O pedido formulado pela autora, de 

inversão do ônus da prova, não comporta acolhimento, na medida em que 

a relação denunciada nos autos não pode ser concebida como de 

consumo. De mais a mais, também não restou satisfatoriamente 

demonstrada a alegada hipossuficiência da autora frente às requeridas, 

sendo todas as partes pessoas jurídicas de porte semelhante, 

acostumadas com a tratativa referente a prestação dos serviços a que se 

dispõem, não havendo que se cogitar em hipossuficiência financeira ou 

técnica que pudesse ensejar a pretendida inversão. Deste modo, indefiro 

o pedido de inversão do ônus da prova e assento que, nos termos do 

artigo 373 inciso I do CPC, é incumbência da parte autora fazer a prova 

dos fatos que constituem o direito por ela alegado. DO PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO NÃO PAGO. Como bem assentado pelas 

requeridas, e também confirmado pela autora, à época da prestação dos 

serviços não havia cobrança de pedágio na área de deslocamento do 

caminhão da requerente. Desta maneira, indevida a pretensão autoral de 

cobrança de pedágio que alega ter pago, sendo que tal pretensão deixará 

de ser considerada. Embora o equívoco da autora tenha sido grave, 

ensejando a cobrança de valores indevidos, não vislumbro a ocorrência 

das hipóteses que permitem a condenação da mesma nas penas de 

litigância de má-fé, razão pela qual deixo de acolher o pedido das 

requeridas. Prosseguirá o feito, portanto, tão somente com relação aos 

pedidos de cobrança de estadia por atraso no carregamento (cuja prova 

deverá ser produzida pela autora) e de restituição dos valores referentes 

ao seguro da carga (pendendo a decisão acerca da atribuição de tal 

responsabilidade, se deve ser o seguro pago pela autora, pela requerida 

Heringer, pela requerida Bom Jesus ou pelo denunciado). DA 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. Ante a notícia de que venda operada pela 

requerida HERINGER FERTILIZANTES ocorreu com a existência de cláusula 

FOB (“free on board” - posto a bordo), acolho o pedido de denunciação à 

lide, com o qual já concordou a parte autora. Providencie-se a citação do 

denunciado, na forma e nos prazos previstos nos artigos 126 e 131 do 

CPC. No mais, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal, 

requerido pela ré BOM JESUS TRANSPORTES, na medida em que tal 

prova, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de 

elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em 

nada contribuiria para a formação da convicção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000320-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MATHEUS SOARES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000320-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABRICIO MATHEUS SOARES RODRIGUES REQUERIDO: 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. I – 

Do valor da causa Analisando os autos, observa-se que o valor atribuído 

à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. 

Isto porque, o valor da causa deve corresponder ao do contrato quando 

debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do 

negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil. 

Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. 

CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. ART. 292, II, 

DO CPC. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I – Quando a ação tiver por objeto a rescisão contratual, o 

valor da causa será o valor do contrato. Isso porque, na hipótese da 

pretensão ser procedente, o requerente se libera de sua obrigação de 

pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício 

econômico perseguido. II – Agravo conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 

40024922120148040000 AM 4002492-21.2014.8.04.0000, Relator: 

Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 18/02/2019, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019) Ademais, em caso de 

cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma de 

todos, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil. Assim, 

considerando que o pedido de rescisão contratual (R$ 96.454,20) foi 

cumulado com pleito de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), a 

soma dos pedidos corresponde a R$ 106.454,20 (cento e seis mil 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Dessa forma, 

procedo à retificação de ofício para o valor de R$ 106.454,20 (cento e 

seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), nos 

termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil. Procedam-se as 

retificações necessárias no Pje. II – Da justiça gratuita Defiro à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. III – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de março de 2020, às 10:30 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. IV – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a intenção de 
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rescindir o contrato de compra e venda com o ingresso da presente ação, 

sendo que a discussão habita tão somente em relação ao quantum a ser 

devolvido. Se por um lado as prestações são plenamente legais e 

expressamente previstas no pacto, por outro, a intenção de encerrar o 

negócio inviabiliza o prosseguimento das cobranças até a rescisão formal 

da avença, tornando inócuo o forçar-se o pagamento, malgrado 

juridicamente correto. Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR PARA 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ANTE O 

PROPÓSITO DE ENCERRAMENTO DA AVENÇA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 21343344420178260000 SP 

2134334-44.2017.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 

15/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017) 

RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE 

PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

COMPRADOR. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória 

de urgência. Pedido do autor para congelar o saldo devedor, suspender o 

pagamento de mensalidades e impedir a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Acolhimento. Preenchimento dos requisitos 

para concessão de tutela provisória (art. 300 c/c art. 1019, I do 

CPC/2015). Congelamento do saldo devedor e autorização para 

suspensão do pagamento das mensalidades. Probabilidade do direito na 

medida em que o compromissário comprador tem o direito de pleitear a 

rescisão do compromisso de compra e venda (Súmula 1 do TJSP). 

Rescisão do contrato não depende da vendedora, sendo controvertidos 

os efeitos dela decorrentes. Possibilidade de a vendedora negativar o 

nome do consumidor como meio de forçá-lo a pagar as parcelas 

vincendas. Tutela de urgência concedida para impedir a negativação do 

nome do agravante. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20963696620168260000 

SP 2096369-66.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 05/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/08/2016) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao contrato discutido nos 

autos. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em caso de descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005909-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LEME DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK (REU)

MARCELO NUNES MORENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AXA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000950-73.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AXA SEGUROS S.A. EXECUTADO: RDM TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial proposta por AXA SEGUROS S.A. em face 

de RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI – ME. Citada, a executada 

apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a 

inexistência do débito, o qual, conforme relatado, já foi adimplido. Requer o 

acolhimento da presente exceção, a fim de que seja extinta a execução e 

condenada a parte autora/excepta na restituição em dobro dos valores 

cobrados. A parte exequente pugnou pela homologação da desistência da 

ação. Instada, a parte executada se manifestou contrariamente ao pedido 

de desistência da ação (id 16946433). A exequente se manifestou quanto 

à exceção de pré-executividade, confirmando o pagamento do débito 

inicialmente cobrado. Por outro lado, discorre que o pleito de desistência 

da ação foi formulado antes da juntada do mandado de citação, 

evidenciando a inexistência de má-fé e de qualquer prejuízo à excipiente. 

Acrescenta quanto à inadequação da via eleita, pugnando, ao final, pela 

rejeição da exceção e homologação da desistência (id 17018600). Após, 

vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não obstante a 

exceção de pré-executividade seja medida excepcional, pertinente o seu 

manejo no caso concreto. Isso porque a insurgência da demandada reside 

no argumento de que não há dívida que justifique a propositura da ação de 

execução, porquanto os débitos contraídos já foram adimplidos 

anteriormente. Em consonância, infere-se da manifestação da exequente 

que o pagamento do valor executado, de fato, já foi realizado, sendo 

incontroversa a inexistência da dívida, razão pela qual não depende, a 

análise da questão, de dilação probatória. Nesse contexto, ressai da 

situação em concreto que a parte exequente ajuizou ação de execução 

por dívida já adimplida, o que, por corolário, autoriza o acolhimento da 

presente exceção para o fim de extinguir a execução, cabendo, à 

excepta, o pagamento das custas e honorários pertinentes, à luz do 

Princípio da Causalidade. Registre-se, no ponto, que o pedido de 

desistência da ação, por si só, não elide a responsabilidade da exequente 

pelas custas e honorários, uma vez que, frise-se, propôs a presente ação 

de execução, embora o débito já houvesse sido quitado. Além disso, em 

que pese o mandado de citação só tenha sido juntado em 29/06/2018, 

verifica-se que a parte foi citada em 25/06/2018 (id 13926865), antes do 

pedido de desistência, tendo manifestado ciência da ação na data de 

26/06/2018 (horário 15:41:33), enquanto o pedido de desistência foi 

juntado posteriormente, mais precisamente às 17:02:14 daquele dia. De 

outro norte, não merece acolhida a pretensão da excipiente quanto à 

condenação em dobro da exequente pelos valores indevidamente 

cobrados, haja vista que a exceção de pré-executividade não tem 

natureza de ação, sendo apenas instrumento excepcional de defesa do 

executado, que não autoriza a formulação de pedido por parte deste. A 

propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA 

DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROVA PRÉ 

CONSTITUÍDA. CABIMENTO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO 

SOCIAL: VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A exceção de pré-executividade é 

cabível na suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício 

pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos 

pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que 

não demandem dilação probatória, podendo, ainda, ser demonstradas por 

meio de prova pré-constituída. Precedente STJ. 2. A alegação de 

pagamento de aluguéis em sede de cumprimento de sentença, em 

princípio, é possível de ser arguida por exceção de pré-executividade, 

sempre que a comprovação se evidenciar mediante prova pré-constituída, 

porquanto se trata de causa que retira a exigibilidade do título executivo 
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judicial e, por consequência, impede o prosseguimento da execução (art. 

618, inciso I, do CPC). Precedentes STJ. 3. In casu, o recorrente 

comprovou, por meio da juntada de vários recibos de aluguéis e depósitos 

bancários, o pagamento, ainda que parcial, da obrigação locatícia ora 

executada, devendo os valores constantes nos documentos ser abatidos 

do montante da execução para fins de extinção parcial do feito. 4. O 

incidente de exceção de pré-executividade é instrumento de defesa 

anômala do executado, não cabendo, assim, formulação de pedidos por 

parte deste, por não ter, logicamente, natureza jurídica de ação, razão 

pela qual não se revela adequado o pleito de repetição de indébito e de 

dano social formalizado nesta via. 5. Não configurada nenhuma das 

hipóteses do artigo 80 do CPC/2015, pela inexistência de dolo processual, 

torna-se inaplicável a correspon-dente multa por litigância de má-fé 

prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal. 6. É cabível a fixação de 

honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for 

acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem 

aos princípios da causalidade e da sucumbência. Agravo parcialmente 

provido. (TJ-GO - AI: 01717213820168090000, Relator: ZACARIAS NEVES 

COELHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/05/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO 

parcialmente a exceção de pré-executividade e JULGO EXTINTA a 

presente execução, pela existência de pagamento, nos termos do art. 924, 

II, CPC/2015. CONDENO a parte exequente/excepta no pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009632-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA BITTENCOURT LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009632-51.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: WANESSA BITTENCOURT 

LOPES Vistos e examinados. Infere-se da petição de id 25064637 que as 

partes realizaram acordo extrajudicial. Dessa forma, homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, "b”, do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014856-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANI MANHANI LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014856-96.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADRIANI MANHANI LIRA Vistos e examinados. Analisando os 

autos, extrai-se que a parte autora deixou de juntar aos autos documento 

indispensável para a propositura da demanda. Instada a proceder à 

emenda à inicial, se limitou a postular a dilação de prazo, tendo em vista 

que sequer sabe o paradeiro do contrato de financiamento. Dessa forma, 

indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008609-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008609-02.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Dispenso as partes do pagamento das custas remanescentes, nos termos 

do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor 

depositado nos autos em favor da parte autora. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001216-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001216-31.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS REQUERIDO: TRANSPORTES 

BOTUVERA LTDA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e 

examinados. Infere-se da manifestação de ID nº. 25746702 que as partes 

realizaram acordo extrajudicial. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, "b”, do Código de Processo Civil. 

Havendo valores depositados, expeça-se alvará para liberação em favor 

da parte autora. Uma vez realizada a transação antes da sentença, ficam 

as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, CPC/2015, devendo os 

honorários advocatícios ser suportados na forma pactuada. Renunciado o 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008005-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREIKE JONY DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008005-12.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GREIKE JONY DE ARRUDA CAMPOS REU: NORSA 

REFRIGERANTES LTDA Vistos e examinados. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor depositado nos autos 

em favor da parte autora. Custas e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Transitado em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008081-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Havendo valores depositados nos autos, 

expeça-se alvará para o levantamento acordado. Após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou 

restrições, providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004041-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMARCIO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004041-40.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDEMARCIO APARECIDO DOS SANTOS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 1.374,65, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida deixou de apresentar tempestiva 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Tendo em 

vista que a requerida foi devidamente citada e não apresentou tempestiva 

contestação, DECRETO A SUA REVELIA e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Não é demais consignar que infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tratando-se de questão de direito, razão pela qual se 

mostra desnecessária a produção de outras provas. 2 - DO MÉRITO DA 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade 

do procedimento adotado pela concessionária na apuração de 

irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da 

parte autora, o qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como 

eventual configuração do dano moral. Em sede de contestação a empresa 

requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em 

questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o 

efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de 

consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. 

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos 

procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de 

consumo não faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, a requerida é revel e 

não comprovou que atendeu às exigências do dispositivo legal supra 

transcrito. Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - 

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao 

usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo 
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de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$1.374,65, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo 

as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes 

(art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007745-61.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - MT20732-A REQUERIDO: MARCO ANTONIO FERREIRA 

FARIAS DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003013-42.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE BENEDITO DE ABREU REU: PAULO EUGENIO VIEIRA 

FRANCO, AJ VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME Vistos e 

examinados. JOSÉ BENEDITO DE ABREU ingressou com a AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 

MORAIS E LUCRO CESSANTE COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA em face de PAULO EUGÊNIO VIEIRA FRANCO e AJ 

VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Relatou o autor, em apertadíssima síntese, que na data de 

11/01/2016 adquiriu dos requeridos o veículo Toyota/Hilux CD 4x4 

2008/2008, prata, placa HHX – 9687 pelo valor de R$ 52.000,00; que 

efetuou o pagamento mediante a entrega de um carro que era de sua 

propriedade (MIS/Pajero TR4, ano 2003/2004, Placa: JZR -9033, avaliado 

em R$ 24.000,00 e entregue por R$22.000,00 com o desconto de uma 

multa que possuía) e o depósito de mais R$ 30.000,00 via TED realizada na 

conta de Paulo Eugênio Vieira Franco na data de 11/01/20016. Asseverou 

que os requeridos, por sua vez, obrigaram-se a quitar o financiamento que 

pendia sobre o veículo adquirido, dando baixa na alienação fiduciária 

existente. Informou que, no entanto, os requeridos não cumpriram com a 

obrigação contratual, e o veículo ainda começou a apresentar defeitos de 

uso, o que causou prejuízos de ordem material e moral ao requerente, que 

se viu impedido de revender o carro. Requereu o deferimento de tutela 

antecipada para que fossem os réus compelidos a efetuar o pagamento 

do financiamento pendente sobre o veículo, sob pena de multa diária. No 

mérito, requereu a confirmação da liminar ou a conversão da obrigação em 

faze em obrigação de pagar a quantia necessária para a quitação do bem; 

a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais que experimentou, na quantia de R$44.000,00; ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$30.000,00; e ao pagamento 

de lucros cessantes no valor de R$10.000,00. Com a inicial vieram 

documentos. O pedido de tutela antecipado foi indeferido, uma vez que o 

autor não havia comprovado o pagamento do preço avençado para a 

compra do veículo: não demonstrou a entrega do carro Pajero e nem que 

tinha efetuado a transferência bancária do restante do pagamento. Os 

requeridos foram devidamente citados, e quedaram-se inertes. Na 

sequência, este Juízo consignou a ilegitimidade do requerido Paulo Eugênio 

para figurar no polo passivo da demanda, vez que o negócio jurídico foi 

entabulado entre o autor e a pessoa jurídica AJ Veículos Novos e Usados 

LTDA; e anotou que, em consulta ao Sistema Renajud consta que o veículo 

objeto da lide já encontra-se em nome do autor e sem restrições (Placa 

HHX-9687), ocorrendo a perda superveniente do objeto em relação à 

obrigação de fazer. O autor requereu o prosseguimento da ação somente 

com relação à requerida pessoa jurídica, aduzindo que a demora no 

cumprimento da obrigação lhe causou os prejuízos morais e materiais que 

requer sejam indenizados, além dos lucros cessantes. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

vista que o autor desistiu da ação com relação ao réu PAULO EUGÊNIO 

VIEIRA FRANCO, que notoriamente era parte ilegítima para compor o polo 

passivo da lide, prossegue o feito tão somente em relação à ré AJ 

VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA, que já tem a revelia decretada nos 

autos. Ademais, já tendo sido satisfeita a obrigação de quitar o 

financiamento que pendia sobre o veículo objeto da lide, prossegue a ação 

apenas com referência aos pedidos de condenação da ré ao pagamento 

de indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes. Deste 

modo, passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, 

inciso II, do CPC. In verbis: “Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) II – o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver 
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requerimento de prova, na forma do artigo 349”. Valioso consignar ainda 

que, a revelia da ré não leva à total procedência do pedido autoral, uma 

vez que seus efeitos são relativos e o julgamento deve ocorrer conforme 

as provas produzidas nos autos. Veja-se: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE “QUERELA NULLITATIS” – 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE 

RECURSAL – REJEIÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS PELO AUTOR – PARTILHA DE 

IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – NÃO PARTICIPAÇÃO DA PROPRIETÁRIA 

DO IMÓVEL NA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E 

PARTILHA DE BENS – DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO 

– NECESSIDADE – NULIDADE DA PARTILHA REFERENTE AO IMÓVEL 

RECONHECIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) Os efeitos da revelia não são absolutos e 

não levam ao reconhecimento do pedido, cabendo ao juiz julgar a causa 

de acordo com suas convicções, observando a lei e as provas 

constantes dos autos. (...)”. (N.U 0006148-45.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019). Nessa toada, tenho que a ação ora proposta, apesar da 

revelia do requerido, não comporta julgamento procedente, conforme se 

constata do caderno probatório produzido nos autos. Senão, vejamos: 

Conforme se averigua de Id. 3644111, as partes celebraram contrato de 

compra e venda do veículo em data de 11/01/2016. Por referido contrato, o 

autor recebeu o veículo no estado em que se encontrava, após vistoria 

(cláusula segunda); e a ré obrigou-se a responder por eventuais danos 

que ocorrem na CAIXA DE MARCHA e MOTOR no prazo de 3 meses. 

Ocorre que os documentos que o requerente carreou ao feito para 

comprovarem os alegados danos materiais não guardam consonância com 

a obrigação assumida pela requerida, uma vez que não consta do contrato 

que a ré tenha se responsabilizado pelos pneus, alinhamento, 

balanceamento, pagamento de IPVA, licenciamento e multas. Deste modo, 

estando ausente no contrato tais obrigações, não há que se cogitar em 

condenação da requerida a ressarcir os pagamentos que, neste seara, 

foram realizados pelo autor. De suma consignar, ainda, que o requerente 

carreou ao feito vários comprovantes de pagamento e notas fiscais 

emitidos no ano de 2015, enquanto que a compra e venda foi entabulada 

no ano de 2016, de modo que notoriamente não há como ser a ré 

condenada ao ressarcimento de tais quantias. Portanto, não existem 

provas que possam sustentar os danos materiais alegados pelo 

requerente e, como se sabe, tais prejuízos devem restar cabalmente 

comprovados nos autos para permitir um decreto condenatórios. Ilustro: 

“DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME. ART. 944, DO CC. 1. Para que se 

reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código 

Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha 

quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor. Credor que em 

sede de contestação insiste na cobrança da totalidade da dívida, mesmo 

com a demonstração pelo devedor do depósito de valores. 2. Dano 

material que não se presume, exigindo prova de sua existência (art. 944, 

do CC). 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-TO 

- Apelação Cível AC 00154352620198270000 (TJ-TO) - Data de 

publicação: 17/06/2019). Da mesma forma ocorre com os lucros 

cessantes, que só ensejaria a condenação da ré se tivessem sido 

devidamente comprovados nos autos, não sendo os mesmos presumíveis. 

Leia-se: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS 

DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN 

RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO 

NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO 

QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO 

PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não comprovado o 

quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em 

lucros cessantes”. (N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019). Por fim, quanto ao pedido de condenação 

da requerida em danos morais, pela demora em cumprir com a obrigação 

contratual de quitar o veículo e dar baixa na alienação fiduciária que 

existia sobre o mesmo, tem-se que a questão de fato se revela capaz de 

causar desconforto ao requerente. Todavia, nos termos da jurisprudência 

pátria, o descumprimento contratual, por si só, não é fato gerador de dano 

moral indenizável, o que afasta o pedido inaugural. Colaciono: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS 

MATERIAIS , REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE 

CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – 

REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DAS 

PROMITENTES-VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR 

PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (...) O entendimento jurisprudencial é 

assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora 

possa ensejar reparação por danos materiais , não acarreta por si só, 

danos morais”. (N.U 0002843-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019). Destarte, não cabe a condenação pleiteada. Isto posto, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto 

no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às 

anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000420-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS OAB - MA4735 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000420-69.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA REQUERIDO: 

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA Processo nº: 1000420-69.2018 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais ajuizada por CARLOS ROBERTO 

DE SOUZA em face de TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA, por meio 

da qual afirma ter sido surpreendido, em novembro de 2017, com a 

informação de que seu nome estava negativado em razão de um suposto 

débito no valor de R$ 89,90, vencido em 10/08/2016 (contrato 

0000000003433117), e o outro no valor de R$ 89,90, vencido em 

10/09/2016, referente ao contrato 0000000003460292, totalizando R$ 

179,80. Inconformado, assevera que não possui qualquer relação jurídica 

com a ré, sustentando a ilegitimidade do débito e, por conseguinte, da 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, pugnando 

pela procedência da pretensão inicial, a fim de que seja a ré condenada no 

pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, bem como seja 

declarado inexistente o débito. O pedido de tutela de urgência foi deferido, 

tendo sido determinada a exclusão da negativação (id 11486034). Citada, 

a requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a legitimidade 

do débito, decorrente da celebração de contrato de prestação de serviços 

na data de 29/10/2015 (contrato nº. 81640), e a posterior inadimplência 

quanto aos meses 08 e 09/2016. Pugna pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial (id 12961998). A parte autora impugnou a 

contestação de forma remissiva à inicial (id 14253692). Intimadas para 

especificarem as provas a serem produzidas, o autor pleiteou pelo 

julgamento antecipado (id 16009505), enquanto a requerida deixou de se 

manifestar (id 16956993). DO JULGAMENTO ANTECIPADO Infere-se dos 

autos a presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do 
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Código de Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual é pertinente 

o julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO A análise do caso concreto 

deve se dar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, 

dada a relação consumerista existente entre as partes, bem como a 

necessidade de inversão do ônus da prova, diante da notória 

hipossuficiência da parte autora em relação à empresa. A solução da 

situação em concreto importa em aferir a existência do débito discutido e a 

licitude ou não do ato de inscrição do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito. No entanto, a demandada se limitou a juntar cópia de 

um suposto contrato de prestação de serviços (id 12962007), no qual 

sequer consta a assinatura do autor, motivo pelo qual não pode ser 

considerado como meio de prova hábil a infirmar as alegações do 

consumidor. Os demais documentos apresentados, a exemplo da cópia do 

comprovante de retirada de equipamento (id 12962066), igualmente não 

corroboram com a tese defensiva, sendo insuficientes para comprovar a 

efetiva contratação e a legitimidade do débito, porquanto a assinatura ali 

exarada não está em consonância com os documentos anexados à inicial. 

Repise-se, não há lastro probatório mínimo de que o serviço “TVN voz” foi 

efetivamente contratado pelo demandante, não tendo a ré logrado êxito em 

se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído (art. 373, II, CPC/2015). 

Averbe-se que, em razão da natureza da ação, à qual se aplicam as 

normas do CDC, cabia à empresa comprovar a contratação dos serviços 

pelo consumidor, a sua utilização e a regularidade da cobrança, e, por 

conseguinte, a licitude na negativação do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, o que não fez. Na verdade, manteve-se inerte, 

embora tenha sido facultada a produção de outras provas. Assim, 

escorreita a declaração de inexistência do débito. Resta perquirir quanto 

ao dever de indenizar. A Responsabilidade civil deriva da transgressão de 

uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[1]”. Uma vez comprovada a ilicitude na negativação 

do nome do requerente, imputa-se à requerida a responsabilização pela 

falha na prestação do serviço e, por corolário, pelos danos causados, os 

quais prescindem de comprovação, já que configuram dano in re ipsa, 

dispensando a demonstração do efetivo prejuízo. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

pedido de Reparação de Danos Morais – PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PROVAS 

UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 373, II DO 

CPC –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO -DANO MORAL 

CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO 

PROVIDO. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar 

o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório 

e punitivo da indenização.” SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 

25/01/2019) Se de um lado o Código Civil impõe a obrigação de reparar 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se 

considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou 

dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do 

ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. Sobre o valor deverão incidir juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e correção 

monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das 

súmulas nº 54 e 362, STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência dos 

débitos oriundos dos contratos nº. 0000000003433117 e 

0000000003460292, no valor total de R$ 179,80; e ii) condenar a parte 

reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data 

da negativação), e correção monetária desde o arbitramento (data da 

sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. Por consequência, 

RATIFICO a liminar concedida. Condeno a parte requerida no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [1] FARIAS, 

Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. 

Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016037-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA E CLARA SOUTO LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012138-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SERAPHIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BRASAO LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016571-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CARVALHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GUERREIRO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DOS SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000686-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VINICIUS DOS 

SANTOS COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY 

CRISTINA ROCHA CAMPOS, PRISCILLA PEREZ GOES, MURILO HENRIQUE 

QUEIROZ DE LIMA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016942-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016560-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação da advogada da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - 009.490.111-26 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000697-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000196-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BELA VISTA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013557-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BESSA CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE ARRUDA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BARBOSA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000711-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCILENE 

BARBOSA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, DAYANE FARIA 

MENDES, CRISTINA RIBEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO n. 1000719-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000725-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA FERREIRA DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000729-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000738-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000750-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEONICE JESUS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000762-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCINALDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016530-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SERPA DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016530-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA SERPA DE MENEZES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. DEFIRO o 

pedido formulado pela parte requerida LUCIANA SERPA DE MENEZES, 

para retificação do polo ativo para SERPA DE MENEZES E CIA LTDA, 

assim, determino que a Secretaria providencie tais retificações e 

anotações necessárias. Ato contínuo, passo a analisar o pedido de 

concessão de tutela antecipada Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 899050 Nr: 5063-87.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18.199/MT

 Vistos em correição.

RELATORIO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9099/95.

FUNDAMENTAÇAO

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a ocorrência 

do delito de competência deste Juizado Especial.

Compulsando-se os autos, observa-se que o(a) infrator(a) aceitou a 

proposta de transação penal consistente na prestação de serviço e ou 

pecuniária e, conforme documentos acostados aos autos, cumpriu 

totalmente com o compromisso assumido.

Assim, a homologação da transação penal e consequente extinção da 

punibilidade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
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Por tais considerações, em consonância com ministerial, com fundamento 

no art. 76, §§ 3º e 4º da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a transação penal e, 

em consequência, por analogia, nos termos do art. 89, §5º, do mesmo 

diploma legal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) investigado(a).

Intime-se o(a) indiciado(a), ante o teor da sentença.

Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o mesmo benefício, no prazo de cinco anos.

Sem custas, ante o disposto no art. 54 e 55 da Lei 9099/95.

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000600-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSUE CORREA FERRAZ REQUERIDO: ATACADAO S.A. 

Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim 

de que a seja determinado abstenção do desconto de qualquer valor na 

conta corrente da autora, bem como, a inserção nos órgãos de proteção 

de credito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os elementos 

autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). 

No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se concedida, 

assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de tutela para após 

a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem 

como para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no 

Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que 

o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o 

de serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e 

proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). 

Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSANAN SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000680-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSSANAN 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMULO CANDIDO DE 

CARVALHO, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 07/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000682-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 07/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000683-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RODRIGO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE NORONHA 

POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

07/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000704-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 13/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI OAB - MT26552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000716-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO EDIR 

MILHOMEM FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUAN 

GUSTAVO MEIRA BONATTI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITOMAR MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000717-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEITOMAR 

MARTINS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 13/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DERKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000718-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSMAR 

DERKOSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, DAYANE FARIA 

MENDES, CRISTINA RIBEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000720-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSILENE DOS 

ANJOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000721-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSILENE DOS 

ANJOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000722-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH MARTINS MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR BATISTA PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000722-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDITH MARTINS 

MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES POLO PASSIVO: JURANDIR BATISTA PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELI DE LIMA GAZZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLVAN JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000723-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DRIELI DE LIMA 

GAZZOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO POLO PASSIVO: NYLVAN JOSE DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ANDRADE RIBEIRO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)
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PROCESSO n. 1000724-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

ANDRADE RIBEIRO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR 

BERWANGER BOHRER POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI OAB - MT26552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000726-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO EDIR 

MILHOMEM FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUAN 

GUSTAVO MEIRA BONATTI POLO PASSIVO: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

13/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000730-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE BATISTA 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

13/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARIELLY CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000732-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KARIELLY 

CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO DOS SANTOS MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000733-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSENILDO DOS 

SANTOS MARTINS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CORDEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000734-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE 

CORDEIRO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAS DOR RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000735-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO DAS DOR 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

14/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIO MAGNO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000736-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THASSIO 

MAGNO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

14/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000740-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

FERREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 14/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BENEDITA CORDEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000741-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEUZA 

BENEDITA CORDEIRO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 14/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000742-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GLAUDSON 

SANTANA MORAIS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 14/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000743-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADEMIR ALVES 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

14/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000744-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADILSON 

SANTOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 14/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000745-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVA APARECIDA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 14/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LAERCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000746-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUAREZ 

LAERCIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

14/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000748-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAQUEL 

FRANCISCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 14/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000749-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA DOS 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 14/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ALIPIO ALVES DA SILVA INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000751-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEN ALIPIO 

ALVES DA SILVA INOCENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 14/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAMILA MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000753-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA CAMILA 

MOYA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

14/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000754-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS LIMA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 14/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA NUNES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000755-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KATIANA NUNES 

PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 14/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEVERSON REMANOSQUI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000756-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEVERSON 

REMANOSQUI BENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE CARVALHO NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000757-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

DE CARVALHO NETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 14/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BACEREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000758-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VILMA 

BACEREUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 15/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000759-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADEMIR DA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 15/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000760-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA DE 

OLIVEIRA ROCHA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 15/04/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANIA RODRIGUES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000761-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA SILVANIA 

RODRIGUES CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

15/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ANDRADE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000763-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELDER ANDRADE 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 15/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 
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. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000765-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

OLERIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 15/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY DIAS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000766-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JHONY DIAS 

TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 15/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BERTILHO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000767-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PEDRO 

BERTILHO BATISTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 15/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007201-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA NUNES CAMPOS MARINS OAB - MT24877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. R. P. (REQUERIDO)

M. P. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - 044.058.181-85 (REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1007201-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 19.05.2020, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000595-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. (REQUERENTE)

I. T. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1000595-92.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO 

CONSENSUAL DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, na qual as partes 

pretendem partilhar bens imóveis, todavia, não há nos autos matrículas em 

nome das partes, o que é necessário para a sua partilha. 2. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial (art. 321, do CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, 

do Estatuto Processual Civil, carreando aos autos documentos hábeis a 

comprovar a propriedade dos imóveis descritos na exordial, conforme 

preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar 

quanto a sua partilha. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003090-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES OAB - MT19607/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. D. S. A. (REQUERIDO)

 

13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Estatuto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, Código Civil, pelo que 

decreto o divórcio requerido por M.E.A.S. em face de N.L.D.S.A. (adrede 

individualizados), bem como a partilha dos bens amealhados pelas partes 

na constância do matrimônio, que se regerá nos termos desta sentença. 

14. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 15. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro Civil. 16. Oficie-se ao 

Titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os 

mandados de inscrição e averbação. 17. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 
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20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002399-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANY PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT0004043S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MOREIRA PESSOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002399-32.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, atendendo às disposições contidas no art. 2º, do 

Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carrear aos autos a aludida 

certidão negativa. 3. Após, venham-me conclusos. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012987-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FLORES SILVA (REQUERENTE)

VANESSA FLORES SILVA SANTOS (REQUERENTE)

DANIELLE FLORES SILVA MARTINS (REQUERENTE)

SIMONE FLORES SILVA BALDO (REQUERENTE)

DIVINA LUZIA FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012987-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

ofício de ID: 23335173, intime-se a parte autora para que requeira o que de 

direito, no prazo legal. 2. Após, venham-me conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000685-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA FERNANDES QUEIROZ (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILTON PEREIRA DA SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000685-03.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando os 

autos com vagar, nota-se que a petição inicial está incompleta, uma vez 

que não há especificações acerca de valores e informações 

imprescindíveis para o deslinde da demanda. 2. No mais, não obstante o 

documento juntado no ID: 28171202, o qual se trata de um acordo firmado 

entre as partes, verifica-se que não fora carreada aos autos a sentença 

que homologou o referido acordo. 3. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo com a 

complementação dos valores e das informações necessárias à 

propositura da ação, bem como carreando aos autos o titulo executivo 

judicial, atendendo às disposições contidas no art. 320, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013656-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. V. S. M. (HERDEIRO)

DIENIFER DAIANY VILELA ALVES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013656-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

na capa do caderno processual para que não seja mais remetido a este 

gabinete. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006577-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILENO RAMOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006577-24.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 26471716, devendo ser oficiado à Caixa Econômica Federal para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a esse juízo o termo de quitação do 

imóvel descrito nos autos. 2. Com a resposta do ofício, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 330278 Nr: 1826-36.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Processo n.º 1826-36.2004.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de fls. 987/990, eis que, em princípio, não há qualquer 

elemento probatório que indique, de forma cabal, que o executado esteja 

se opondo maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 

artificiosos.

2. Portanto, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 381484 Nr: 9716-55.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9716-55.2006.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 186 e tendo em vista que a 

prestação jurisdicional já foi devidamente entregue (fl. 134), inclusive com 

sentença homologatória transitada em julgado (fl. 140), retornem os autos 

ao arquivo, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 830433 Nr: 5968-63.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNMNA, NAN, GAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSN, GAN, HMN, RMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLA ESTELA MIRANDA 

PORTO - OAB:22.325, JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:1128.670-n, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, RODRIGO 

TREMARIN - OAB:25487

 Processo n.º 5968-63.2016.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro o pleito de fl. 1.482, pelo que nomeio como nomeando como 

expert do Juízo o Sr. Elvis Galvão Machado, que deverá realizar os 

trabalhos sob o compromisso de seu grau.

2. No mais, cumpram-se os itens n.º 18 e seguintes da decisão de fls. 

952/955, anverso e verso.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 778267 Nr: 5541-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5541-03.2015.8.11.0003

 Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 101, pelo que determino a intimação do 

inventariante, pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se 

manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, sob pena de remoção da 

inventariança, nos termos do art. 622, inciso II, do Digesto Processual Civil, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747937 Nr: 6672-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBDS, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:14310/MT, MARCELA MARTINS RIBEIRO - OAB:16.568-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6672-47.2014.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 354, pelo que determino a avaliação 

judicial dos bens inventariados.

2. Aportando aos o laudo de avaliação judicial, abra-se vista à 

inventariante, aos herdeiros e ao representante do Ministério Público, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição de fl. 313 e 

documentos de fls. 314/348, bem como para que traga aos autos as 

certidões negativas em nome do de cujus e o plano de partilha dos bens 

do espólio.

4. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 407740 Nr: 3421-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3421-31.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando os autos com vagar, se extrai do pleito de fls. 153/155, 

anverso e verso, que a parte exequente requereu a reconsideração da 

decisão de fl. 148, item 2, para que o feito siga sob pena de prisão, bem 

como a apreciação dos pedidos de Bacenjud e Renajud.

 2. Pois bem, verifica-se dos pedidos de fls.153/155, anverso e verso, 

uma contradição, pois se a parte requerer o prosseguimento pelo rito da 

prisão não há se falar em pedidos de Bacenjud e Renajud, pois estas 

medidas são cabíveis apenas no rito expropriatório, bem como o cálculo 

apresentado se encontra em desconformidade com o rito coercitivo, uma 

vez que neste caso só se pode executar, no máximo, os três últimos 

meses anteriores à propositura da ação e os que se venceram no curso 

do processo, divergindo do acostado no referido pleito.

3. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, 

esclareça qual rito deseja prosseguir, trazendo os cálculos necessários, 

conforme o rito que escolher, salientando-lhe ainda que se optar pelo rito 

da prisão não há se falar em pedidos expropriatórios (Bacenjud e 

Renajud).

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732877 Nr: 12981-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS, KAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 
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OAB:15209, ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - OAB:OAB/MT15.209, 

JOSIANE MANGANARO P. VIEIRA - OAB:17.783, JOSIANE 

MANGANARO P.VIEIRA - OAB:17.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.10. No mais, se necessário, proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido.11. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 803551 Nr: 15762-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERL, ERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15762-45.2015.8.11.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por 

A.E.R.L., representada por sua genitora, Sr.ª Ednéia Rodrigues Laurindo, 

em face de RONICLEY GONÇALVES MENDES (qualificados nos autos).

2. À fl. 81, anverso e verso, a parte autora requereu a desistência da 

ação e a sua extinção sem resolução de mérito.

3. Manifestou-se o representante do Ministério Público pelo acolhimento do 

pedido da parte autora (fl. 83).

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

8. No mais, se necessário, proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido.

9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765868 Nr: 294-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIPdS-M, MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 294-41.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 72, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 794309 Nr: 12055-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADG, MDDDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DXG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 880, §1º e 885, ambos do Codex Processual Civil, arbitrando a comissão 

do leiloeiro em 5% do valor do lançe vencedor, fixando também a 

comissão residual em 2,5% do valor da avalição em caso de remissão ou 

transação entre as partes, sendo que caberá ao leiloeiro controlar a 

integralização do pagamento, bem como a prestação de contas, nos 

termos do art. 884, do CPC, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

efetivação do leilão que terá como valor mínimo o estabelecido em 

avaliação judicial realizada à fl. 71 (verso), ficando desde já consignado 

que o valor da comissão do leiloeiro somente poderá ser levantado por ele 

após a conclusão de seu trabalho.8. Serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação, conforme dicção do art. 895, do Código de 

Ritos, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado, sendo que caberá ao leiloeiro 

controlar a integralização do pagamento.9. O lance mínimo no leilão judicial 

em quaisquer das datas não poderá ser inferior a 50% da avaliação (art. 

891, do CPC).10. Por fim, assevere-se que inicialmente deverá o leiloeiro 

priorizar leilão judicial, podendo, simultaneamente realizar o ato presencial 

e eletronicamente, utilizando-se de sua praxe habitual e, inclusive, de seu 

próprio sítio eletrônico, observando as cautelas e disposições do Código 

de Processo Civil.11. Em seguida, caso reste infrutífero o leilão, fica, 

desde já, autorizada a venda direta do bem penhorado nos autos, 

devendo esta se dar também pelo leiloeiro designado, no prazo de 90 

(noventa) dias, nas mesmas condições de aquisição já fixadas pelo 

juízo.12. Se também inexitosa a venda direta do bem, havendo propostas 

de compra em valores inferiores aos balizados, estas serão submetidas 

ao juízo deprecante para apreciação.13. O valor proveniente da alienação 

do bem deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este 

p r o c e s s o .  1 4 .  I n t i m e - s e . 1 5 .  E x p e ç a - s e  o 

necessár io .Cumpra-se.Rondonópol is /MT,  20 de jane i ro  de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729300 Nr: 9995-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, LIZANDRA 

FERNANDES BATISTA - OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 Processo n.º 9995-94.2013.8.11.0003

Vistos etc.

1. Considerando que é necessária a juntada da matrícula do bem imóvel 

para viabilizar a sua alienação judicial, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, carreiem aos autos o referido documento.

2. No mais, ante os pedidos de fls. 151/152 e 153/154, determino a 

remessa dos autos, com urgência, ao contador judicial para a atualização 
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dos valores devidos, nos moldes legais.

3. Com o resultado do cálculo, abra-se vista dos autos às partes para que, 

no prazo legal, se manifestem.

4. Após, venham-me conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 703377 Nr: 11355-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSN, HMN, BDB, NNMNA, GAN, NAN, LFDSN, NAN, 

GAN, RMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, ANDERSON LUIZ RASIA - OAB:17595/O, JEOVA 

MOREIRA DE OLIVEIRA - OAB:1128.670-n, MARCO TÚLIO BOSQUE - 

OAB:132.659-N/MG, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, RODRIGO TREMARIN - OAB:25487, 

TAILISE CONCEIÇÃO DA SILVA SCHEFFER - OAB:76.794, VALDIR 

SEGANFREDO - OAB:3501-B, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, VANDERLEY CHILANTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11355-35.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o teor do ofício de fl. 1.271, verso.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 918330 Nr: 1154-03.2019.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNJN, NNMNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSN, HMN, NAN, GAN, GAN, NAN, LFDSN, 

RMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1154-03.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Oficie-se o juízo da comarca de Juscimeira/MT, solicitando informações 

acerca do cumprimento da missiva de fl. 196.

2. Após, conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704536 Nr: 12513-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, VANDERLÉA SOMMER - OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Nos termos da legilsção vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando as partes, para manifestarem sobre o cálculo de fl. 73, 

no prazo de 5 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010834-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE OLIVEIRA CAMPO (INVENTARIANTE)

ANA MARIA PELLISSARI TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON SPARTALIS TEIXEIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

NILTON SPARTALIS TEIXEIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010834-92.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro 

parcialmente o pleito de ID: 26753370, uma vez que o ofício encaminhado 

ao Banco Sicoob (ID: 25681374) já foi respondido, conforme se verifica 

dos documentos carreados nos IDs: 25637882, 25638318, 25638319 e 

25638320, devendo para tanto ser expedido ofício apenas à Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao juízo 

quanto à existência de numerário em conta bancária em favor do de cujus, 

salientando que o seu não atendimento ensejará na prática do crime de 

desobediência (art. 330, CP), penalizando-se os agentes responsáveis. 2. 

Considerando que as primeiras declarações já foram apresentadas na 

petição inicial, cumpra-se, na íntegra, a decisão de ID: 24296844. 3. Após, 

venham-me conclusos. 4. Intime-se 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLIN THAMIRES BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000593-25.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da 

sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, 

sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte 

pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 

523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 
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o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000593-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETHLIN THAMIRES BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000593-25.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da 

sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, 

sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte 

pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 

523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001329-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001329-77.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. LUCILEIDE 

OLIVEIRA BARBOSA (qualificadas nos autos) postula a este juízo a 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor existente 

em nome do de cujus Ramiro Alves de Souza, junto à Caixa Econômica 

Federal, que será utilizado para o pagamento do ITCMD no inventário que 

tramita apenso. 2. A inicial foi instruída com todos os documentos 

necessários à propositura da ação. 3. O representante do Ministério 

Público, no ID: 26017683, manifestou-se pela parcial procedência do 

pedido inicial, requerendo que seja levantado apenas o valor suficiente 

para o pagamento do ITCMD do inventário, devendo o remanescente ser 

depositado em conta judicial vinculado ao processo de inventário, Proc. nº 

1000978-41.2018.8.11.0003. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, a requerente é inventariante do 

espólio do de cujus, conforme documentos acostados ao caderno 

processual, o que evidencia sua legitimidade para postular o presente 

alvará judicial. 6. No que tange ao levantamento de valor residual existente 

em favor da pessoa falecida anoto o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO 

INSS. CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo 

dependente habilitado a receber o pensionamento por morte, o 

levantamento do resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, 

mormente quando há concordância dos demais herdeiros, maiores e 

capazes, e o inventário já está sendo realizado na via extrajudicial. Deram 

provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de alvará.” (TJ-RS 

- AC: 70055274674 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

26.09.2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02.10.2013) (grifo nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida 

aos autos, bem como atendidos os requisitos legais, a parcial procedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe, já que o valor existente junto à 

instituição bancária é muito superior ao necessário para o pagamento dos 

tributos oriundos da ação de inventário. 8. Pelo exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos veiculados na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c.c. art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, para determinar que se 

expeça alvará judicial em favor da requerente (qualificada nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento do valor suficiente para o 

pagamento do ITCMD do inventário dos bens do falecido (ID: 17996110), 

junto à Caixa Econômica Federal, a título de FGTS, PIS/PASEP e valores em 

conta corrente ou poupança, existente em favor de Ramiro Alves de 

Souza, falecido, qualificado nos autos, devendo o remanescente ser 

depositado em conta judicial vinculada aos autos do inventário apenso 

(Proc. n.º 1000978-41.2018.8.11.0003). 9. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação 

em custas, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. 

Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à 

espécie. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008845-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RIBEIRO CAIRES OAB - 278.638.298-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008845-51.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULIA SONA 

CAIRES, representada seu genitor, Sr. Danilo Ribeiro Caires (qualificados 

nos autos), postula a este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento do valor existente em nome da de cujus, Luciana da Rocha 

Sona, sua genitora, junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis. 2. A 

inicial foi instruída com todos os documentos necessários à propositura da 

ação, declarações de hipossuficiência, declarações de testemunhas, 

documentos pessoais da parte interessada e certidão de óbito. 3. O 

representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência dos 

pedidos iniciais. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 
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FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando detidamente os presentes autos, 

vê-se que, de fato, a requerente é a única herdeira da de cujus, conforme 

documentos acostados ao caderno processual, o que evidencia sua 

legitimidade para postular o presente alvará judicial. 6. Quanto à 

possibilidade da concessão do pretendido alvará sem a propositura do 

inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA 

O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO 

FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A 

INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. 

QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 7. No que tange ao levantamento de valor residual existente em 

favor da pessoa falecida anoto o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO 

INSS. CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo 

dependente habilitado a receber o pensionamento por morte, o 

levantamento do resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, 

mormente quando há concordância dos demais herdeiros, maiores e 

capazes, e o inventário já está sendo realizado na via extrajudicial. Deram 

provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de alvará.” (TJ-RS 

- AC: 70055274674 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

26.09.2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02.10.2013) (grifo nosso) 8. Assim, diante da documentação coligida 

aos autos, bem como atendidos os requisitos legais, verifica-se que o 

pedido inicial merece guarida. 9. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil c.c. art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, para determinar 

que se expeça alvará judicial em favor da parte requerente (qualificada 

nos autos), autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer 

valor existente junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis, existente em 

favor de Luciana da Rocha Sona, falecida (qualificada nos autos), 

devendo os valores ser depositados em conta poupança de titularidade da 

menor, com a devida prestação de contas a este juízo, no prazo de 30 

(trinta) dias. 10. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento deste decisum. 11. Sem condenação em custas, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 13. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013117-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

BEATRIZ VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013117-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. ROSENI VIEIRA 

DOS SANTOS e BEATRIZ VIEIRA RODRIGUES (qualificadas nos autos) 

postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento do valor existente em nome do de cujus, João Rodrigues 

Neto, junto à Caixa Econômica Federal. 2. A inicial foi instruída com todos 

os documentos necessários à propositura da ação, procurações, 

declarações de hipossuficiência, declarações de testemunhas, 

documentos pessoais da parte interessada, certidão de óbito e extratos 

bancários corroborando todo o alegado na exordial. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 

Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, as 

requerentes são as únicas herdeiras do de cujus, conforme documentos 

acostados ao caderno processual, o que evidencia sua legitimidade para 

postular o presente alvará judicial. 5. Quanto à possibilidade da concessão 

do pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte 

aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E 

COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. 

VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR 

EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE 

TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA 

FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos 

princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 

6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 6. No que tange ao levantamento de valor residual existente em 

favor da pessoa falecida anoto o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO 

INSS. CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo 

dependente habilitado a receber o pensionamento por morte, o 

levantamento do resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, 

mormente quando há concordância dos demais herdeiros, maiores e 

capazes, e o inventário já está sendo realizado na via extrajudicial. Deram 

provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de alvará.” (TJ-RS 

- AC: 70055274674 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

26/09/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02.10.2013) (grifo nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida 

aos autos, bem como atendidos os requisitos legais, verifica-se que o 

pedido inicial merece guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, julgo procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. art. 1.º da Lei n.º 

6.858/80, para determinar que se expeça alvará judicial em favor das 

requerentes (qualificadas nos autos), autorizando-as a proceder ao 

levantamento de todo e qualquer valor existente junto à Caixa Econômica 

Federal, a título de FGTS, PIS/PASEP e valores em conta corrente ou 

poupança, existente em favor de João Rodrigues Neto, falecido, 

qualificado nos autos. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários 

ao cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em custas, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 12. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006192-47.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ADALGIZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAU CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E ANEXOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n. 1006192-47.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por TEREZA ADALGIZA 

LOPES (qualificada nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em suma, a 

parte requerente pugna pela retificação no assento civil de óbito do de 

cujus, Sr. Lorival Lopes, visto que, ocorreu um equívoco em relação ao 

estado civil do falecido, vez que consta no registro o estado civil como 

“separado judicialmente”, quando na realidade, o correto seria “casado”, 

razão pela qual postula pela retificação. 3. Manifestou-se o representante 

do Ministério Público pela procedência do pedido exordial (ID: 26399506). 

4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 

6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. 

Resta patente, pelo que se denota da certidão de casamento constante no 

ID: 24656873 e da cópia do livro de registro carreada no ID: 24117997, que 

faz prova do matrimônio entre a requerente e o falecido, evidenciando o 

equívoco no assento de óbito do de cujus, pelo que, em consonância com 

o parecer ministerial, a procedência do pedido é medida que se impõe. 7. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

determinando a retificação do estado civil do de cujus em sua certidão de 

óbito (ID: 9757815), passando a se constar “CASADO”, o que faço com 

espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros 

Públicos. 8. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários (art. 109, 

§4º, da Lei de Registros Públicos). 9. Notifique-se o representante do 

Parquet. 10. Sem condenação em custas e sem condenação em 

advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 11. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016800-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO BELARMINO DA ROCHA (DE CUJUS)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar aos 

autos os seguintes documentos: a) certidão negativa de débito municipal, 

estadual e federal em nome do falecido; b) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ e art. 

618, V, do CPC; c) CCIR expedida pelo INCRA, devidamente atualizada e 

autenticada, relativamente a propriedade rural objeto da inventariança; d) 

certidão de casamento do autor da herança, a par de esclarecer o regime 

de bens adotado no enlace. No mesmo lapso, traga a representante do 

espólio o plano final de partilha, elucidando a disposição dos semoventes, 

valores e da motocicleta pertencente ao acervo, haja vista a unicidade de 

domínio perante o órgão de trânsito competente ou a eventual pretensão 

na alienação e repartição do produto.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008871-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ESTUDO 

PSICOSSOCIAL JUNTADO AOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001133-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. J. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004415-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BOLESLAU ANTONIO DE ABREU DORADA OAB - AC2959 

(ADVOGADO(A))

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. (REQUERIDO)

K. P. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes, via seus patronos, a fim de que compareçam à 

audiência de tentativa de Mediação para a data de 21 de fevereiro de 2020 

às 14h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009563-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009563-82.2018.8.11.0003. VISTOS. 01. Defiro o pedido retro, assim, 

proceda-se a penhora pelo sistema BACENJUD. Nesta senda, lançou-se 

ordem de bloqueio somente o valor da execução em dinheiro depositada 

na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD. Efetivei também pesquisa perante o sistema 

RENAJUD, cuja busca restou exitosa, tendo o juízo lançado restrição para 

transferência dos mesmos (documento anexo). Contudo, tendo em vista o 

insucesso da diligência (extrato anexo), oficie-se à CEF para que bloqueie 

o saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor do executado, conforme o 

débito discutido no caso vertente, porquanto é perfeitamente “possível a 

penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS/PASEP) no caso de 

execução de alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação do rol 

taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à incidência dos 

princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa 

humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de dez dias para resposta. Na 

seqüência, em havendo resposta positiva, intime-se a parte executada, 

para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo legal. 02. Sem 

prejuízo do cumprimento da diligência acima descrita, in casu, entendo ser 
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necessária a tentativa de conciliação entre as partes (ID 20748342), pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita 

na Resolução 125 do CNJ, designo o dia 21 de fevereiro de 2020, às 15 

horas para realização de sessão de conciliação perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca - CEJUSC. 

Inexitosa a conciliação, abra-se vista à Defensoria Pública para que em 15 

dias manifeste interesse na penhora dos veículos descritos no extrato 

anexo, indicando a sua localização, sob pena de baixa da restrição 

lançada no r. sistema. Após, renove-se a conclusão para exame dos 

demais pedidos vertidos no ID n. 23567408. Intimem-se, todos. Às 

providências. Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000006-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. R. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. F. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000006-03.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. Por oportuno, 

promova-se a retificação no sistema PJE em relação a classe judicial, uma 

vez que não se refere a ação de guarda. II. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. III. Pois bem, à título de esclarecimento, importante assinalar 

que o critério mais seguro e equilibrado para a definição do encargo é o da 

vinculação ao salário mínimo. Dessa maneira, fica garantido o reajuste dos 

alimentos anualmente, em evidente benefício aos alimentandos, garantindo 

a “preservação da subsistência humana e o resguardo do padrão de vida 

daquele que a percebe” STF, Agravo em RE 842157, Min. Relator Dias 

Toffoli, Dje 20/08/2015). Registro, ainda, que o STF reafirmou a 

constitucionalidade do tema assim como a possibilidade de fixação de 

pensão alimentícia com base nesse parâmetro, pois, “a questão discutida 

guarda íntima relação com a dignidade humana e com os direitos 

fundamentais, bem como com os princípios da paternidade e da 

maternidade responsáveis, do melhor interesse da criança e do 

adolescente e da solidariedade familiar” (STF, Agravo em RE 842157, Min. 

Relator Dias Toffoli, Dje. 20/08/2015), reconhecendo, inclusive, existência 

de repercussão geral da matéria. Destarte, invocando o princípio da 

não-surpresa (CPC, 10º) bem como no intuito de salvaguardar os 

interesses da criança intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informarem/retificarem o valor atribuído a título de alimentos para o 

percentual do salário mínimo a ser pago à título de alimentos pelo primeiro 

demandante em favor da prole. IV. Após, tendo em vista o interesse de 

incapaz, colha-se parecer ministerial, renovando a conclusão em seguida. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002683-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. D. S. (AUTOR(A))

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. I. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002683-40.2019.8.11.0003. Vistos etc., A par da notícia lançada na 

petição derradeira, invocando os princípios da economia e celeridade 

processual, proceda-se a realização do estudo psicossocial junto à parte 

requerida, no endereço dos demandantes, nos moldes do decisum 

inaugural de ID 20061613. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a 

despeito de tratar-se de adoção de pessoa maior, todavia, considerando a 

presença de interesse público, uma vez que a identidade genética 

configura direito fundamental, integrante do direito da personalidade, assim 

como o assento de registro objetiva garantir a publicidade, autenticidade, 

segurança e eficácia dos atos jurídicos, colha-se parecer ministerial. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000547-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. D. S. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000547-36.2020.8.11.0003 Vistos, etc. Cuida-se de ‘Ação Divórcio 

Direto Consensual’ formulado por GILMAR FERNANDES DA SILVA e 

NEURA LEMES DA SILVA FERNANDES DA SILVA, ambos bem qualificados 

nos autos. As partes pugnam pela dissolução do vínculo matrimonial 

precedentemente vivenciado, vez que encontram-se separados de fato 

desde abril de 1992. No mais, informaram a inexistência de bens a serem 

partilhados. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Relatei o 

essencial. Decido. Prima facie, processe-se em segredo de Justiça, com 

gratuidade processual. Considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. Cuida-se de Divorcio Consensual, formulado por GILMAR 

FERNANDES DA SILVA e NEURA LEMES DA SILVA FERNANDES DA 

SILVA, ambos bem qualificados nos autos, pretendendo ver dissolvido o 

vínculo matrimonial havida entre eles. Pois bem, verifica-se que as partes 

são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Os requerentes são casados 

consoante certidão vertida no ID n. 28089458 – pág. 6. Em se tratando de 

pedido da espécie, em consonância com a Emenda Constitucional nº 66, 

publicada em 13.07.2010, com entrada em vigor na data da publicação - 

que suprimiu o requisito temporal na dissolubilidade do casamento civil pelo 

divórcio – não mais se exige a comprovação do transcurso de qualquer 

prazo para a decretação do divórcio, tampouco do transcurso do prazo a 

contar da data da decisão que julgou a separação (art. 226, par. 6º, da 

Constituição Federal). Posto isso, HOMOLOGO por sentença, e para que 

todos os efeitos legais surtam o acordo realizado entre as partes e por via 

de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de GILMAR FERNANDES DA 

SILVA e NEURA LEMES DA SILVA FERNANDES DA SILVA, com 

fundamento no art. 226, §6º, da Constituição Federal, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. A considerar a consensualidade em destaque e a 

preclusão lógica do direito de recorrer (art. 1.000 do CPC), o trânsito em 

julgado desta decisão se opera de imediato e independentemente de 

renúncia expressa dos interessados e de certidão cartorária a respeito, 

ficando dispensada a sua lavratura. A requerente voltará a utilizar o nome 

de solteira. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários ante 

a forma adotada para o deslinde da controvérsia. Expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, inciso I, do Código Civil em vigor e art. 29, 

§1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais. Após, arquive-se, com as devidas baixas. P.I. 

Notifique-se. Rondonópolis, 20 de janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001587-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA CALADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 
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1001587-87.2019.8.11.0003. Vistos etc., Concedo o prazo improrrogável 

de 30 (trinta) dias para a apresentação da certidão negativa de débitos 

federais e estaduais em nome do falecido ou, a certidão positiva com 

efeitos de negativo, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito. Por oportuno, em relação aos instrumentos particulares sobre os 

terrenos em promessas de Compra e Venda de nº. 2229/2014 e 

2230/2014, (item 1.5 – ID 21741581) os pedidos ventilados não comportam 

acolhimento, uma vez que não se encontram na esfera de domínio do 

falecido, desprovido de registro em favor do autor da herança no título 

translativo do imóvel, a teor do que prevê os arts. 1.227 e 1.245, do 

Código Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL - SOBREPARTILHA - 

DESCOBERTA DE BENS APÓS O INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO 

FEITO - INCONFORMISMO - IMÓVEL ADQUIRIDO POR PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA - INSUFICIÊNCIA - TÍTULO NÃO REGISTRADO - BEM 

REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO 

CONTRATUAL - DIREITOS SOBRE O IMÓVEL INDEMONSTRADOS - 

SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Ausente a prova da 

propriedade do bem imóvel, por meio da competente averbação da 

promessa de compra e venda perante o Registro Imobiliário, nos termos do 

art. 1.245 do CC/02, inviável a sobrepartilha do bem que está registrado 

em nome de terceiros estranhos à relação contratual.” (TJSC - AC: 

20140248043 SC 2014.024804-3 (Acórdão), Relator: Monteiro Rocha, Data 

de Julgamento: 19/11/2014, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado). 

Registro, aliás, que a inadmissão dos referidos bens não prejudicará 

qualquer das partes, pois, após a regularização a sobrepartilha poderá 

ser realizada por meio extrajudicial (ou judicial), o que resguardará, 

inclusive, o interesse da Fazenda Pública que, diante das circunstâncias 

atuais do aludidos, não pode ser reconhecido ainda neste momento, ou 

mediante ação autônoma e pertinente após a obrigação contratual perante 

o terceiro não integrante da cadeia sucessória. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002835-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. L. G. (REU)

A. J. D. C. R. (REU)

W. L. D. S. S. (REU)

K. K. R. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA DAYANE SANTOS DE CASTRO OAB - 047.228.691-97 

(REPRESENTANTE)

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002835-88.2019.811.0003 Vistos etc., Considerando pleito vertido no 

ID 27289146, homologo para os devidos fins a desistência na oitiva da 

testemunha Maria Rita de Oliveira arrolada oportunamente pela parte 

autora. Desse modo, declaro encerrada a instrução processual. Destarte, 

concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação 

de memoriais na forma escrita, oportunidade em que a parte requerida 

deverá colacionar cópia da certidão de nascimento da menor A. J. D. C. R., 

conforme determinado em sede de audiência de instrução. Após, abra-se 

vista ao Parquet. Em seguida, renove-se a conclusão para prolação de 

sentença. Às providências. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000414-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCILEUZA JUSTINA CASSIANO LARA OAB - 006.581.841-56 

(REPRESENTANTE)

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. T. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000414-91.2020.8.11.0003. Vistos etc., Previamente ao recebimento da 

inicial, faculto aos exequentes retificarem o cálculo a fim de decotar o 

percentual atribuído a título de honorários advocatícios (20%) do montante 

do débito vencido, uma vez que a teor do rito estabelecido no art. 523 do 

CPC, somente após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário é que 

será acrescido ao débito a multa e os honorários do advogado. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para tal, sob pena de indeferimento da inicial Na 

oportunidade, deverá instruir o processo com o respectivo cálculo no 

formato “Portable Document Format” – PDF. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000063-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIA JANE MARTINS (REQUERENTE)

KARINA KAORI ISERI NINOMIYA (REQUERENTE)

A. M. N. (REQUERENTE)

KAZUNORI NINOMIYA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

LUCIA MASSAKO ISERI OAB - 016.252.751-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUO NINOMIYA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000063-21.2020.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifica-se constar do assento de óbito do de cujus a informação de que o 

mesmo deixou a título de sucessão apenas um veículo automotor. 

Destarte, é sabido que em se tratando de patrimônio uno, consubstanciado 

em veículo automotor, a aludida transferência independe de inventário ou 

arrolamento, cujo processamento deve ocorrer pela via graciosa do alvará 

judicial, mais célere e eficaz aos interessados. Ademais, a teor do estado 

civil do 'de cujus' quando do passamento e, concomitantemente, da 

aventada união estável entre ele e terceira pessoa, ressai necessária a 

anuência da mencionada cônjuge quanto a pretensão ora inaugurada, 

resguardando-se, de sobremaneira, eventual direito de meação oculto. 

Posto isso, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir o feito com cópia da certidão de 

nascimento/casamento do falecido e da companheira Elvia; instrumento de 

representação processual da cônjuge do de cujus; além de CRLV do 

veículo a ser transmitido, esclarecendo, por oportuno, quanto a existência 

de outros bens. Acaso ausente a concordância expressa da consorte, os 

sucessores deverão declinar os dados para citação da r. cônjuge, em 

igual lapso, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Escoado o prazo, tornem-me conclusos. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000001-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CARLONE VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JAKELINE CARLONE VIDAL (REQUERENTE)

CLEVERSON FLORES VIDAL (REQUERENTE)

C. C. V. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000001-78.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. 2. Outrossim, intime-se a parte requerente para 

colacionar ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes 

documentos: a) cópia dos documentos pessoais do de cujus; b) 

documentos pessoais do herdeiro Cleverson e de sua cônjuge, assim 

como certidão de casamento dos mesmos; c) certidão de nascimento da 
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sucessora Jakeline. 3. Sem prejuízo, diante da presença de incapaz no 

feito, colha-se parecer ministerial. 4. Adotadas as providências, 

tornem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000123-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000123-91.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Trata-se de “HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE 

DIVÓRCIO C/C GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA”, proposto por BIANCA 

GOMES SEGURA DAVID e MARCO ANTONIO DAVID, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Prima facie, constato que os autores deixaram de 

indicar qual o índice de reajuste/porcentagem do salário mínimo a ser pago 

a título de alimentos em favor da prole em comum. Assim sendo, registro 

que o valor acordado qual seja: R$ 1.0000,00 (mil reais) mensais, sem a 

fixação de um percentual sobre o salário mínimo nacional ou índice de 

reajuste para a correção monetária da aludida verba, pode dar causa a 

futuro questionamento da matéria via revisional por possível alegação de 

superveniente perda da capacidade de aquisição de bens e serviços com 

a unidade monetária originariamente estabelecida na tratativa. Desta 

forma, deverá a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) duas, 

informar/retificar o valor atribuído a título de alimentos para o percentual do 

salário mínimo, o qual terá sua correção anual de acordo com o salário 

mínimo, consoante rotina vivenciada no dia a dia forense. 

Alternativamente, poderá a parte autora indicar índice diverso de correção 

da aludida verba alimentar, com a respectiva temporalidade. Registro que 

em caso de inércia, a homologação da referida temática restará 

prejudicada. De mais a mais, para fins e prazo supra, deverá a parte 

autora trazer aos autos cópia da matricula atualizada dos imóveis objetos 

da partilhar e registro CRV do veículo FIAT/SIENA – Placa NJH6544, bem 

como retificar o valor da causa, vez que este deve corresponder à soma 

das dozes parcelas dos alimentos vigentes somados ao valor do 

patrimônio que se pretende partilhar. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000678-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. L. (REQUERENTE)

R. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000678-11.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Trata-se de Divórcio Consensual proposto por 

REGINALDO ALVES CIRINO e JULIANA GARCETE DA SILVA LACERDA 

ALVES ambos devidamente qualificados nos autos. A teor do quanto 

disposto na exordial, constato que os autores pretendem ver partilhado os 

bens amealhados na constância do casamento. Destarte, verifico que 

inexiste nos autos cópia da matrícula do imóvel que ora pretendem ver 

partilhado. Desse modo, faculto as partes acostarem aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, cópia dos documentos dos 

bem objetos da partilha, com a devida propriedade registrada em nome dos 

litigantes. Isso porque, caso os interessados não possuam a 

documentação necessária ao conhecimento da matéria, a homologação da 

referida temática restará prejudicada. Ademais, registro que compete a 

parte autora no ato da propositura da lide trazer aos autos os documentos 

necessários ao deslinde da controvérsia. No mesmo prazo deverá a parte 

autora retificar o valor da causa, vez que este deve corresponder à soma 

das dozes parcelas dos alimentos vigentes somados ao valor do 

patrimônio que se pretende partilhar. Superada a irregularidade abra-se 

vista ao Ministério Público para manifestação, tendo em vista o interesse 

de incapaz. Intime-se. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013331-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº. 1013331-16.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA 

DE BENS CUMULADA COM ALIMENTOS E TUTELA ANTECIPADA” ajuizada 

por RENATA MARIA DA SILVA em desfavor de EVANDRO ALEX MARTINS 

MACIEL, ambos bem qualificados nos autos. In casu, constato que o 

demandado em sede de contestação argui que além dos bens descritos 

na peça vestibulando foram realizadas benfeitorias no imóvel em que as 

partes residiam de propriedade da irmã da parte autora no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) na constância da convivência do extinto casal, 

contudo, deixou de formular qualquer pedido relativo à partilha do r. 

quantum. Desse modo, volvendo os olhos à matéria de defesa, registro 

que à exceção das ações de natureza dúplice, a contestação tem como 

única finalidade o oferecimento de resistência ao pedido do autor, sendo a 

reconvenção o instrumento adequado para a parte demandada exercer o 

seu direito de ação, dirigindo pedidos opostos àqueles apresentados pelo 

demandante. Registre-se que a ação de dissolução de união estável não 

ostenta natureza dúplice. Destarte, comungo do entendimento de que 

qualquer pretensão do réu quanto à partilha de bens alheios à petição 

inicial deve ser deduzida na via reconvencional ou em ação própria, na 

linha do que prescrevem os artigos 335 e 343 do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, verbis: AÇÃO DE DIVORCIO. NATUREZA DÚPLICE 

AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS. NÃO ARROLADOS NA INICIAL. 

NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. 1. A ação de divórcio não possui 

natureza dúplice; eventual pedido contraposto, que contenha pretensão 

própria, deve ser arguido em reconvenção, que não foi apresentada. 2. 

Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20161210042743 – Relator: 

Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, Publicado em 11/07/2017). 

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL. APELO DO RÉU. PEDIDO DE PARTILHA DE DÍVIDAS 

FEITO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA 

INDEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA 

EXTENSÃO, DESPROVIDO. No procedimento ordinário, quando a 

pretensão é formular pedido na mesma lide em que é réu, o demandado só 

poderá fazê-lo mediante reconvenção, a não ser que se trate de ação de 

via dúplice, não sendo este o caso dos autos. Para caracterizar litigância 

de má-fé, indispensável é a presença, simultânea, dos elementos do tipo - 

o objetivo e o subjetivo, o primeiro a confundir-se com o próprio dano 

processual, exigindo prova firme do prejuízo derivado da conduta 

antijurídica do adversário e o segundo, ou elemento subjetivo, 

representado pelo dolo ou culpa grave da parte maliciosa, circunstância a 

exigir prova cabal da parte que a sustenta, não sendo permitido aquilatar a 

ocorrência partindo-se de meras presunções.” (TJSC, Apelação Cível n. 

2012.053068-9, de Joinville, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 

20-09-2012). Posto isto, deixo de conhecer os argumentos relativo a 

partilha do aludido bem, assim como da realização de prova pericial 

pleiteado no instrumento processual de defesa, registrando, inclusive, a 

ausência de pedido de mérito à respeito do tema. Outrossim, apenas para 

não passar em branco, assinalo que em razão do Princípio de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 702 de 908



Congruência, o Magistrado deve apreciar e julgar a lide nos limites do que 

foi postulado pelas partes (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), 

sob pena de incorrer em inescusável sentença citra, extra ou ultra petita, 

passível de nulidade. Pois bem, considerando-se que a tentativa de 

conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 19992121), passo a 

organização do feito, nos termos do art. 357, do CPC. Fixo como pontos 

controvertidos da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução: a) apuração do patrimônio 

amealhado em comum a ser partilhado, vez que a existência da união 

estável entre as partes é incontroversa; c) a verificação acerca do 

trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade em relação aos 

alimentos devidos a infante F. S. M. e d) qual o regime de guarda a ser 

estabelecido em prol do melhor interesse do mesmo, preservando-se a 

convivência paterna e materna, e com a família extensa, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução. Desta 

forma, defiro as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: ORAL, 

consistente na oitiva das testemunhas e DOCUMENTAL, consistente na 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão (art. 435 do CPC), e para tanto, faculto as partes acostarem aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do certificado de registro da 

motocicleta BIZ 125 – Placa QBO1130, bem como nota fiscal dos bens 

moveis que pretendem amealhar, comprovando a propriedade dos 

mesmos. Isso porque, caso os interessados não possuam a 

documentação necessária ao conhecimento da matéria, o juízo não 

deliberará acerca de tal partilha. Ademais, aportando-se aos autos 

documentos novos, abra-se vistas a parte contrária para manifestação em 

05 (cinco) dias, querendo. Outrossim, determino a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL, no domicílio das partes, sem prévio aviso, visando aferir 

as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante 

os vizinhos, escola e local de trabalho) para criação e educação do 

infante em comento, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, 

em laudo circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias. Com a vinda do 

relatório, abra-se vistas as partes e ao Parquet para, querendo, 

manifestem-se em 05 (cinco) dias. Destarte, ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão. Anoto, ainda, 

que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade probatória 

contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais a mais, a 

teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, 

cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenha como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Designo o dia 26 de março 

de 2020, às 15 horas para realização de audiência de instrução e 

julgamento. O rol de testemunhas deverá ser depositado no prazo de 

cinco dias, contados do presente despacho (CPC, 357, § 4º), 

providenciando as partes a intimação das testemunhas Em não sendo 

apresentado rol de testemunhas no prazo acima estipulado, certifique-se, 

renovando-se a conclusão para retirada do processo de pauta de 

julgamento. Sem prejuízo, intimem-se a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias apresente em juízo sua respectiva certidão de 

nascimento e/ou casamento. Porquanto, registro que para o 

reconhecimento da união estável exige-se que as partes comprovem, além 

da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo 

de constituição de família, a ausência de impedimentos matrimoniais à 

constituição dessa relação, consoante disposto no art. 1.723, parágrafo 

1º, do Código Civil. Para provarem a inexistência dos impedimentos, assim 

como ocorre quando do processo de habilitação de casamento, deve a 

pare interessada juntar ao processo suas respectivas certidões de 

nascimento ou casamento, expedidas em data recente. Assinalo, ainda, 

que qualquer pessoa pode requerer certidão perante o cartório 

competente, sem justificar o pedido, uma vez que a consulta é pública (Lei 

6.015/73, art. 17). Por fim, concedo os benefícios da gratuidade da Justiça 

em prol da parte requerida, conforme pleito manejado em sede de 

contestação. Às providências. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Claudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004432-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. O. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

B. J. A. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo: 1007504-58.2017.8.11.0003. VISTOS. 1. Reportando-me aos 

fundamentos constantes da decisão de ID n. 23108744, OFICIE-SE ao 

empregador do devedor consoante pedido retro (ID 24797926). 2. 

INDEFIRO o pedido de protesto, tendo em vista que o presente 

procedimento segue o rito da expropriação de bens, tal ato deverá ser 

diligenciado pela própria parte exequente, querendo, nos termos do que 

dispõe o art. 517, do CPC. Diversa é a situação do protesto no 

cumprimento de sentença que segue o rito da prisão, em que a 

providência é determinada pelo juiz, conforme excepciona o art. 528, § 1º, 

do CPC. 3. Considerando a adoção de outras medidas coercitivas 

previstas expressamente na norma, as quais restaram insuficientes para 

coibir a inadimplência do devedor, a teor do quanto disposto no artigo 782, 

§3º do CPC, defiro o pleito retro, determinando que se OFICIE-SE ao SPC e 

ao SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de crédito 

o nome do executado, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para 

resposta. 4. Abra-se vista dos autos à parte exequente para que requeira 

o que de direito, no prazo de 15 dias, oportunidade em que deverá 

apresentar cálculo atualizado do débito. Intime-se e notifique-se. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis, 22 de dezembro de 2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 430696 Nr: 12569-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR CARLOS ROBERTO - OAB:, 

ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Jose Domingos - 

OAB:12907, Giana Vanessa Michelletti - OAB:13007/MT, ODAIR 

PEREIRA DE MOURA - OAB:OAB/MT 19.196

 Vistos etc.,

1. Prima facie, HOMOLOGO o auto de avaliação acostado às fls. 347/348, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a 

anuência expressa das partes (fls. 350/351).

Via de consequência, dou por líquida a meação das áreas externas do 

imóvel situado na Travessa Nilton Rodrigues de Oliveira, Lote 18, Quadra 

43, Jardim Belo Horizonte, conforme reconhecido às fls. 209/215 e 

262/265, com base no quantum derradeiramente apurado, quantificando-a 

em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

2. Destarte, intime-se o credor Antonio Eduardo Ramos para, no prazo de 

15 (quinze) dias, formular requerimento apto ao prosseguimento do feito, 

nos termos do art. 513, §1º e 523, do CPC, em observando-se o quanto 

disposto no art. 524, do mesmo Codex.

Na sequência, tornem-me conclusos.

3. Em caso de inércia, remeta-se o feito ao arquivo com as cautelas de 

praxe.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 797203 Nr: 13192-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITILLA ADRIANA ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WASHINGTON CAVALCANTE 

JOVINO, ANTONIO PEDRO JOVINO, VANDETE CAVALCANTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESPERANZA 

JUNIOR - OAB:12290/2000, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 
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OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 Vistos etc.,1. Ab initio, no que tange a questão sobejante aviada na 

impugnação às primeiras declarações ofertada às fls. 91/96, pelos 

herdeiros ANTONIO PEDRO JOVINO e VANDETE CAVALCANTE DIAS, 

denota-se que a pretensão versa a respeito dos numerários percebidos 

exclusivamente pela inventariante a título de aluguel do imóvel 

inventariado, bem como acerca do direito real de habitação postulado às 

fls. 139/143 e hostilizado às fls. 148/151.(..)Logo, o instituto visa garantir a 

manutenção na posse do único imóvel que servia de moradia ao casal, ou 

seja, resguardar a permanência no imóvel, mas não ampara a alteração no 

estado da posse, não havendo se falar em proteção ao (re) 

ingresso.Nesse contexto, concluindo pela inexistência de prova de que a 

pretensa titular do direito reside no imóvel que serviu de moradia com o 

companheiro falecido, DEIXO de conferir-lhe o direito real de habitação 

outrora postulado.No mais, registro que a apuração do quantum auferido a 

título de locação deve ser intentada via requerimento próprio e autônomo, 

via ação de prestação de contas, prevista nos arts. 550 e seguintes, do 

CPC, querendo, sendo impróprio o seu debate no bojo dos autos.2. 

Outrossim, intime-se a inventariante para, no prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, instruir o feito com o plano final de partilha, acompanhado dos 

seguintes documentos: a) cópia dos documentos pessoais do de cujus; b) 

certidão negativa de débito estadual e municipal em nome do falecido; c) 

certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 

56/2016-CNJ; d) certidão de matrícula atualizada do imóvel inventariado; e) 

Guia de Informação e Apuração do ITCMD, devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo patrimonial, com o respectivo 

comprovante de recolhimento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo.3. Sem prejuízo, abra-se vista dos autos aos herdeiros Vandete e 

Antonio para colacionarem aos autos cópia dos respectivos documentos 

pessoais e assentos civis pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.4. 

Empós, ouça-se o Fisco Estadual.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 711214 Nr: 6212-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARC, LRC, JPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.,1. Ciente da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

(fls. 159/165).2. Com efeito, a teor do pedido aviado às fls. 129/130, 

intime-se o herdeiro Jair Paulo Correa, via Defensoria Pública, para 

comprovar a quitação da multa a que alude os documentos de fls. 

131/132, no prazo de 15 (quinze) dias, a par de viabilizar a regularização 

dominial do imóvel perante o SRI competente.(...).Ainda, abra-se vista aos 

sucessores Jair e Leide para apresentar aos autos a cópia dos 

respectivos assentos civis e, manifestar-se acerca da alienação 

anunciada às fls. 121/122, com espeque na declaração de fl. 124.3. 

Ademais, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 dias, instruir o 

feito com o plano final de partilha, acompanhado dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito da consorte do de cujus, haja vista a 

ausência de averbação quanto a condição de viúvo noticiada (fl. 53); b) 

negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 

56/2016-CNJ; c) certidão de matrícula atualizada do imóvel, com a 

propriedade devidamente registrada em favor do autor da herança, sob 

pena de extinção (art. 485, IV, do CPC).4. Se não bastasse, colhe-se das 

informações explanadas nos autos que o único patrimônio a ser 

transmitido refere-se ao bem imóvel espelhado à fl. 18, não obstante a 

informação de que fora alienado pelo falecido ainda em vida, consoante 

manuscrito de fl. 124.Destarte, invocando o princípio da não-surpresa (art. 

10 do CPC), abra-se vista às partes para, querendo, se manifestem sobre 

r. assertiva, no prazo 15 (quinze) dias, sobretudo considerando-se que 

eventual pretensão em adjudicar o imóvel ao comprador José Gomes 

Ferreira refoge a competência sucessória, já que no momento da 

transmissão da herança o patrimônio não mais compunha o acervo (art. 

1.784, do CC). 5. Sem prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual.6. Ultimadas as 

providências, renove-se a conclusão.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 431522 Nr: 182-48.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON BENEDITO RONDON - 

OAB:OAB/MT 19.220, EDSON LOURENÇO GOMES - OAB:OAB/MT 

19219, MARCOS A BARALDI - OAB:OAB/MT 21.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/OAB MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 Vistos etc.,1. Prima facie, HOMOLOGO o auto de avaliação acostado às 

fls. 178/179, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em 

vista a anuência expressa das partes (fls. 185/186).(...)Feitas tais 

ponderações, ressalto que os atos expropriatórios inerentes a alienação 

judicial do imóvel deverão, na hipótese, se limitar aos direitos sobre o 

instrumento apresentado às fls. 15/17, exigindo-se, assim, a confecção de 

novo laudo de avaliação, em consonância a presente deliberação, 

querendo, acaso sobreviva a r. titularidade alheia, sem a transferência 

regular do domínio aos reais detentores dos direitos aquisitivos do bem de 

raiz.Isto posto, previamente a avaliação do aludido direito sobre o contrato 

de compra e venda, dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, para que se manifestem sobre o presente decisum, esboçando 

de forma clara e direta como pretendem alcançar o bem da vida, sob pena 

de extinção.3. Sem prejuízo, a fim de evitar futuras arguições de nulidade 

e considerando que o imóvel partilhado através da sentença de fl. 174 

encontra-se registrado em nome da Construtora e Imobiliária Big Limitada, 

proceda a sua intimação, no endereço constante da pesquisa anexa, 

franqueando-se a manifestação acerca da pretensa alienação do bem 

registrado em nome da r. pessoa jurídica, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob as advertências legais.4. Adotadas as providências, renove-se a 

conclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 428732 Nr: 10842-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, VILSON CIRILO DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21733/O

 Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

credora, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 485, III 

e IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que a parte exequente 

milita sob o pálio da gratuidade da Justiça. Honorários indevidos.Por 

oportuno, acaso não efetuado o pagamento dos valores a que alude a 

intimação de fls. 148/149, adotem-se as providências recomendadas nos 

Provimentos nº. 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 

888/2014-DOF-CGJ.Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas 

de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821157 Nr: 3278-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDO, ABOM, JCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - 

OAB:19492/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - UNIJURIS 

- OAB:5205

 Vistos etc.,1. Ab initio, expeça-se o competente formal de partilha quanto 

a disposição do imóvel amealhado às fls. 67/68, constando-se a chancela 

homologatória à fl. 79-verso.2. Outrossim, dou por suprida a intimação do 

executado Magno Jean Gomes Moura, porquanto compareceu 

espontaneamente aos autos (fl. 138).3. Pois bem. Reportando-me ao 

pedido aviado às fls. 91/93, (...).Deveras, a exequente poderá valer-se de 

via autônoma e pertinente para fins de fazer valer seus direitos 

decorrentes da propriedade, tais como a recuperação da posse do imóvel 

ou o arbitramento de aluguéis, querendo.(...)No que tange ao quantum da 

avaliação formulada às fls. 146/148, considerando-se que o expert restou 

inviabilizado de adentrar ao imóvel, desconhecendo, na oportunidade, as 

condições internas do mesmo, intimem-se as partes para que 

providenciem o necessário a avaliação judicial do imóvel em liça, 

franqueando-se o ingresso do avaliador na propriedade, advertindo-se 

que em caso de inércia o laudo será confeccionado por estimativa, a partir 

do escorço constante dos autos.Instrua-se o r. expediente com cópia dos 

registros fotográficos constantes às fls. 124/135, bem como do contato 

telefônico disponível no rodapé do petitório de fl.118 para os fins de 

mister.Com a vinda do laudo, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, inclusive acerca da 

adjudicação pretendida.5. No mais, abra-se vista dos autos ao causídico 

do executado, nomeado à fl. 76 para atualização do endereço da r. parte, 

nos termos do que dispõe o art. 77, V, do CPC.6. Ainda, cientifique-se a 

instituição financeira Banco do Brasil quanto a dispensabilidade de 

comunicação acerca do implemento dos descontos mensais lançados em 

conta bancária de titularidade de Magno Jean Gomes Moura (CPF 

850.517.641-34), estatuída através do ofício nº. 454/2018 (fl. 87).7. Sem 

prejuízo, promova-se a juntada da petição a que alude o lembrete 

constante do Sistema Apolo.8. Ultimadas as providências, renove-se a 

conclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061327-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE SILVA BESSA E CIA LTDA EPP - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO VAZ GONTIJO JUNIOR OAB - MG159615 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.S VICENTE EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001839-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001839-39.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato 

deprecado, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001859-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE RESIDENCIAL GUAIANAZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO GARCIA OAB - MS7794 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGUES DESIDERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001859-30.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001932-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MAGALHAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. NAVARRO COMUNICACAO - ME (REQUERIDO)

LEANDRO MARTINS PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001932-02.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001938-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE LOPES CURVELO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA VERA BARROS OAB - MA16440 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO CURVELO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA NEUZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001938-09.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001942-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA DINAMICA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTADORA EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001942-46.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002062-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

KEILA ROSA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002062-89.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002109-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MODESTO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002109-63.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002145-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA SENA CAPUCI OAB - MS12301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA CAMBUY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002145-08.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051494-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26149557, nos 

termos do despacho de id. 28133551. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. 

Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047472-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. S. I. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CIPRESSO BORGES OAB - SP172059 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 
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(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento das custas judiciais da presente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento, em atendimento ao 

despacho de id. 25234886. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Milena 

Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047526-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DE OLIVEIRA BITTENCOURT OAB - GO40316 

(ADVOGADO(A))

MARIANA MARANHAO CARDOSO OAB - GO47221 (ADVOGADO(A))

JUBERTO RAMOS JUBE OAB - GO14710 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PRIETO VON HOLLEBEN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que,embora devidamente intimada, a 

parte autora não comprovou o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada 

para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento, nos termos do despacho de id. 

25253176. Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por meio do 

sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044823-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA HELENA FALLEIROS ARLANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER RIBEIRO JUNIOR OAB - SP152532 (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE SENA CARDOZO OAB - SP420862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que, embora devidamente intimada, 

a parte autora não comprovou o recolhimento das custas judiciais da 

presente, pois apenas realizou o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada 

para efetuar o pagamento da custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de devolução da presente carta precatória, independentemente 

de cumprimento, nos termos do despacho de id. 24681687. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000716-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHUAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento, nos termos do despacho 

de id. 27852376. Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por 

meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048939-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA ALMEIDA FAUST (INVENTARIANTE)

DIONEA ALMEIDA FAUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA RAMALHO OAB - PR14824 (ADVOGADO(A))

HELCIO XAVIER DA SILVA JUNIOR OAB - PR41413 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO FAUST (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que, embora devidamente intimada, 

a parte autora não comprovou o recolhimento das custas judicias da 

presente. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento das custas de distribuição da 

presente carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da presente carta precatória, independentemente de 

cumprimento, nos termos do despacho de id. 25555120. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045680-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SWELLEN JANATTY DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO CORREA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 24912276, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 21 de janeiro 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060163-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. G. D. S. (REQUERENTE)

A. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CANDIDO PARREIRA RODRIGUES OAB - GO37366 

(ADVOGADO(A))

SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO47528 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - GO50911 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento, nos termos do despacho 

de id. 27493595. Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por 
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meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002291-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA SALGUEIRO DE CASTRO OAB - RJ152932 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CORREA DE CASTRO OAB - RJ138477 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE CONFECCOES SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO BOUZADA SANT ANNA OAB - RJ212634 

(ADVOGADO(A))

CASSIANO RODRIGUES GIMENES OAB - RJ209387 (ADVOGADO(A))

JULYA GOMES MEDEIROS OAB - RJ211221 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002291-49.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado, 

servindo cópia da presente como mandado e, após, devolva-se à 

Comarca de origem mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e dados alusivos a quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho 

poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). Decorridos 30 

dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem no 

estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT, 

observadas as formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035697-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGGIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB - RO4373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALCE CALÇADOS (REQUERIDO)

WANDER RAIMUNDO DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1035697-95.2019.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para comprovar o recolhimento da diligência do oficial em 05 

(cinco) dias. Apresentado tal documento, expeça-se novo mandado para 

cumprimento do ato deprecado, observado o endereço indicado na petição 

de id. 26310612 Cumprida a finalidade, devolva-se à origem mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Oficie-se ao juízo deprecante 

acerca da presente decisão. Decorridos 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, devolva-se à origem no estado em que se encontra, 

nos termos do art. 393 da CNGC/MT, observadas as formalidades 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de janeiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002259-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARACAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANCHES LEITE OAB - MS10252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AD PRESSA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO OAB - (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002259-44.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002270-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARACAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANCHES LEITE OAB - MS10252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CHAFIC AHMAD ARAJI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ISSAF ARAJI DAHROUG (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002270-73.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002277-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FURTADO CONSTANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002277-65.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Apresentados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002286-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERONATO & FERONATO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES DE OLIVERIA (REQUERIDO)

M R ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002286-27.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 
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www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006714-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BARUZZI KOIFFMAN OAB - SP206728 (ADVOGADO(A))

TIAGO CONDE TEIXEIRA OAB - DF24259 (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO ALVES UBEDA OAB - SP375546 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N° 1006714-40.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da CARGILL 

AGRÍCOLA S.A. A executada CARGILL AGRÍCOLA S.A informou que os 

débitos tributários em discussão nesta execução são objeto da Ação 

Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, originada pelo pedido de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente ajuizado em 11/12/2017, 

visando o reconhecimento do direito à expedição de certidão de 

regularidade fiscal mediante oferta de Apólice de Seguro-Garantia no 

montante integral do débito exigido pela Fazenda Pública. Asseverou que o 

pedido foi deferido liminarmente no Agravo de Instrumento nº 

1000909-18.2018.8.11.0000, bem como que apresentou pedido principal 

na origem, na forma do artigo 308, caput e § 2º, do CPC, requerendo a 

nulidade dos débitos tributários em questão. Assim, requereu seja 

determinada a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 921, I, 

c/c artigo 313, V, “a”, do CPC, até que haja decisão definitiva na Ação 

Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, visto que a sentença de mérito 

da execução depende do julgamento da Ação Anulatória (Id. 23744279). 

Intimado, o Estado de Mato Grosso alegou que há que se falar em 

suspensão da execução, ema vez que o oferecimento de seguro-garantia 

apenas possibilita a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 

não tendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Ao final, 

requereu seja determinado o traslado da garantia ofertada nos autos da 

ação anulatória para este feito e certificado o decurso do prazo para 

oposição dos embargos à execução (Id. 24173478). É o relatório. Decido. 

A executada CARGILL AGRÍCOLA S.A busca a suspensão da presente 

execução em razão do ajuizamento de Ação Anulatória em data anterior, 

11/12/2017, na qual foi ofertada Apólice de Seguro Garantia no montante 

integral do débito exigido pela Fazenda Pública. O pedido não merece 

deferimento. Isso porque, o seguro garantia não se se confunde nem se 

equipara ao depósito integral e em dinheiro exigido para suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, previsto no art. 151, II, CTN. Nesse 

sentido é jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE 

SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 

ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES PARELHAS. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL 

E EM DINHEIRO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Oferecimento de seguro 

garantia em ação anulatória para fins de obtenção de certidão positiva 

com efeito de negativa. Admissibilidade (art. 206 CTN). Pretensão à 

suspensão de execução fiscal ajuizada com base no lançamento tributário 

impugnado na anulatória. Inadmissibilidade. A anulatória de obrigação 

tributária, sem o depósito da importância litigiosa, não suspende a 

execução fiscal sobre a mesma relação jurídico-tributária. Precedentes do 

STJ. Seguro garantia que não se confunde nem se equipara ao depósito 

integral e em dinheiro exigido para suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário (art. 151, II, CTN). Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; 

AI 2233113-63.2019.8.26.0000; Ac. 13119522; São Paulo; Nona Câmara 

de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 27/11/2019; 

DJESP 05/12/2019; Pág. 3914). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

suspensão da execução. Intime-se a empresa executada para juntar aos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, a Apólice de Seguro Garantia 

ofertada nos autos da Ação Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, 

cientificando-a de que terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

opor embargos à execução, contados da juntada da prova do seguro 

garantia (artigo 16, inciso II, LEF). Providencie-se a exclusão da petição de 

Id. 24638275 e de todos os documentos que a acompanham, haja vista 

que não guardam qualquer relação com o presente feito. A própria 

peticionante requereu a exclusão destes arquivos, informando a 

ocorrência de equívoco no momento do protocolo (Id. 24822241). 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006714-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BARUZZI KOIFFMAN OAB - SP206728 (ADVOGADO(A))

TIAGO CONDE TEIXEIRA OAB - DF24259 (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO ALVES UBEDA OAB - SP375546 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N° 1006714-40.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de execução 

fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da CARGILL 

AGRÍCOLA S.A. A executada CARGILL AGRÍCOLA S.A informou que os 

débitos tributários em discussão nesta execução são objeto da Ação 

Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, originada pelo pedido de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente ajuizado em 11/12/2017, 

visando o reconhecimento do direito à expedição de certidão de 

regularidade fiscal mediante oferta de Apólice de Seguro-Garantia no 

montante integral do débito exigido pela Fazenda Pública. Asseverou que o 

pedido foi deferido liminarmente no Agravo de Instrumento nº 

1000909-18.2018.8.11.0000, bem como que apresentou pedido principal 

na origem, na forma do artigo 308, caput e § 2º, do CPC, requerendo a 

nulidade dos débitos tributários em questão. Assim, requereu seja 

determinada a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 921, I, 

c/c artigo 313, V, “a”, do CPC, até que haja decisão definitiva na Ação 

Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, visto que a sentença de mérito 

da execução depende do julgamento da Ação Anulatória (Id. 23744279). 

Intimado, o Estado de Mato Grosso alegou que há que se falar em 

suspensão da execução, ema vez que o oferecimento de seguro-garantia 

apenas possibilita a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 

não tendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Ao final, 

requereu seja determinado o traslado da garantia ofertada nos autos da 

ação anulatória para este feito e certificado o decurso do prazo para 

oposição dos embargos à execução (Id. 24173478). É o relatório. Decido. 

A executada CARGILL AGRÍCOLA S.A busca a suspensão da presente 

execução em razão do ajuizamento de Ação Anulatória em data anterior, 

11/12/2017, na qual foi ofertada Apólice de Seguro Garantia no montante 

integral do débito exigido pela Fazenda Pública. O pedido não merece 

deferimento. Isso porque, o seguro garantia não se se confunde nem se 

equipara ao depósito integral e em dinheiro exigido para suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, previsto no art. 151, II, CTN. Nesse 

sentido é jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE 

SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 

ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES PARELHAS. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL 

E EM DINHEIRO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Oferecimento de seguro 

garantia em ação anulatória para fins de obtenção de certidão positiva 

com efeito de negativa. Admissibilidade (art. 206 CTN). Pretensão à 

suspensão de execução fiscal ajuizada com base no lançamento tributário 

impugnado na anulatória. Inadmissibilidade. A anulatória de obrigação 

tributária, sem o depósito da importância litigiosa, não suspende a 

execução fiscal sobre a mesma relação jurídico-tributária. Precedentes do 

STJ. Seguro garantia que não se confunde nem se equipara ao depósito 

integral e em dinheiro exigido para suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário (art. 151, II, CTN). Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; 

AI 2233113-63.2019.8.26.0000; Ac. 13119522; São Paulo; Nona Câmara 

de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 27/11/2019; 

DJESP 05/12/2019; Pág. 3914). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 
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suspensão da execução. Intime-se a empresa executada para juntar aos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, a Apólice de Seguro Garantia 

ofertada nos autos da Ação Anulatória nº 1037209-84.2017.8.11.0041, 

cientificando-a de que terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

opor embargos à execução, contados da juntada da prova do seguro 

garantia (artigo 16, inciso II, LEF). Providencie-se a exclusão da petição de 

Id. 24638275 e de todos os documentos que a acompanham, haja vista 

que não guardam qualquer relação com o presente feito. A própria 

peticionante requereu a exclusão destes arquivos, informando a 

ocorrência de equívoco no momento do protocolo (Id. 24822241). 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009216-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, querendo, manifestarem no prazo comum de 05 

(cinco) dias acerca da proposta de honorários periciais juntada Id. nº 

27994391.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807028 Nr: 17037-29.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 432385 Nr: 1050-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA & CIA LTDA, 

FERNANDO DA SILVA, SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de FERNANDO DA SILVA e outros.

 A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC.

 É o relatório.

Decido.

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias (Código 626).

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736891 Nr: 16138-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIETE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (fls. 147).Após, encaminhem-se os autos a 

CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 401898 Nr: 15394-17.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, CLEBER 

DOS SANTOS SOUZA, WILQUERSON FELIZARDO SANDES, HENDER 

ULISSES GACIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, ALEXANDRE BORGES SANTOS - OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - 

OAB:procuradora, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A, MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:2877-A, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:MT/5780, 

PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer o 

excesso no cálculo do exequente, e HOMOLOGAR o cálculo realizado 

nesta data no Programa PROJEF WEB, que acompanha a presente 

decisão, no valor de R$ 12.298,55 (doze mil, duzentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos).HOMOLOGO o valor de R$ 1.229,85 

(um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), a título 

de honorários advocatícios sucumbenciais, o que corresponde a 10% 

sobre o valor atualizado da condenação (fls. 265-v).Pelo princípio da 

causalidade, condeno a exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios (relativo ao cumprimento de sentença) em favor do 

Procurador do Estado, no importe de 10% sobre o excesso à execução 

[R$ 3.914,83 (R$ 16.213,38 – R$ 12.298,55)], nos termos do artigo 85, § 

3º, I, § 7º, do CPC. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil).

(...).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719034 Nr: 79-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENINSULA INTERNATIONAL S/A, SILAS 

APARECIDO DOS SANTOS, DICESAR SANTIAGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 
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ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RAUSIS - 

OAB:46890, LUIZ CARLOS RAUSIS - OAB:OAB/PR 46890

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.HOMOLOGO o cálculo 

realizado nesta data no Programa PROJEF WEB, que acompanha a 

presente decisão, no valor de R$ 70.542,24 (setenta mil, quinhentos e 

quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).Pelo princípio da 

causalidade, condeno o executado ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor do exequente (advogado em causa própria), os 

quais deverão ser fixados por apreciação equitativa, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (10%), não se justificando 

plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito, no 

importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), com fundamento no artigo 85, § § 

2º, 7º e 8º do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o valor (R$ 

70.542,24) ultrapassa a quantia de 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017), para pagamento por meio de requisição de pequeno valor, 

expeça-se ofício requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as 

peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407239 Nr: 2954-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8521/O, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/SP 118685, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:OAB/SP 12363, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO 

OAB/SP 12.363, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM 

OAB/SP118.685, representando o polo passivo, para manifestarem acerca 

da petição de fls. 1273/1277 juntada pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700294 Nr: 8265-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT, 

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ 

CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª Andréia Alves OAB/MT 9416, representando o polo 

ativo, para que manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787500 Nr: 9222-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR 

representando o polo ativo, PARA QUERENDO , APRESENTE 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (FLS. 1606/1616), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756585 Nr: 11226-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO LUCIANO PEREIRA DE DEUS, DIVINO JOSE 

BATISTA DE ARAUJO, NEUCIR FAUTINO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 7666 representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE 

, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS 

AUTOS FLS. 332/365.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766694 Nr: 733-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE PAIVA VERISSIMO, MARIA SILVIA 

KERR CAVALCANTE DE QUEIROZ VERISSIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN 

- OAB:OAB/SP 338.844, LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - 

OAB:124071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN, LUIZ 

EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO, representando o polo ativo, PARA 

QUE MANIFESTEM-SE NOS AUTOS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769969 Nr: 2157-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS - 

OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS - 

OAB:13155/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817401 Nr: 2012-39.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº EDER PEREIRA BARRETO, representando o polo 

ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO 
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LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 344/366.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777199 Nr: 5126-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERASIANE MARIA FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - 

OAB:21107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO DRº GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - OAB:21107/O 

representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS ÀS FLS. 370/373, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806681 Nr: 16941-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:15471/MT, 

EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, representando o polo ativo, 

PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 300/315.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786301 Nr: 8745-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS NOROEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747188 Nr: 6277-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820346 Nr: 3111-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814370 Nr: 1000-87.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDI GRACIOSA DOS SANTOS ABES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - OAB:13179/B, 

representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 

295/317.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798975 Nr: 13897-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT representando o 

polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS FLS. 288/303, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781794 Nr: 6910-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DAS NEVES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT/9035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO Drºã THIAGO SOUZA BORGES - OAB:MT/9035 

representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS.529/551, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 702-62.1997.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LEITE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328 B, MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 INTIMAÇÃO A DRª MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS 

BAUERMEISTER OAB/MT 16.311, representando o polo ativo, PARA QUE 
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MANIFESTE-SE ACERCA DA INFORMAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS ÀS 

FLS.546, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749096 Nr: 7303-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO COIADO RAYSARO, NEIVA JOSE FILHO, 

VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - 

OAB:7666 0/MT representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 524/549, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391597 Nr: 5261-13.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO FIAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241/0

 INTIMAÇÃO AO DRº RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT/11.002-B 

representando o polo ativo, para que tome ciência que o ALVARÁ 

JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 556704-1/2019 expedido em favor de PAETTO 

VEÍCULOS LTDA, foi assinado dia 19/12/2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804384 Nr: 16071-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DA SILVA CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 20588/O representando o polo ativo; e DANILO IKEDA 

CAETANO - OAB:/MT 14.426 representando o polo passivo(IMPRO), PARA 

QUE MANIFESTEM-SE , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS FLS. 390/401.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 354322 Nr: 9371-26.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DUILIO PIATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 VISTO.

Intime-se o advogado da parte executada (Duílio Piato Júnior-OAB/MT 

3.719) para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias acerca do cálculo de 

fls. 150/151.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301366 Nr: 3153-50.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 10 (dez) dias acerca da petição fls. 291/292.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734202 Nr: 14049-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PEREIRA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553 representando o polo ativo;, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734717 Nr: 14468-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELA PAULA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte autora, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553 representando o polo ativo;, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794277 Nr: 12040-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZA LANDIM COSTA E SILVA OU NILZA COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820563 Nr: 3186-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA LUCILA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757957 Nr: 12096-70.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT representando o polo ativo;, 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810381 Nr: 18011-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVILENE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818187 Nr: 2278-26.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PAULO FERREIRA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922 representando o polo ativo;, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794325 Nr: 12065-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO - OAB:13179/B representando o polo ativo;, para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 272929 Nr: 4851-96.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 Razão pela qual REJEITO os presentes Embargos de Declaração, já que 

não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais na 

decisão atacada.Intime-se o exequente para dar regular andamento ao 

feito, pois ainda que ao final de suas contrarrazões tenha feito menção à 

CDA atualizada que se encontraria em anexo, tal CDA não veio 

acompanhando a referida petição, devendo ainda observar os 

apontamentos feitos através das decisões de fls. 292 e 306. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 20 de janeiro 

de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808498 Nr: 17491-09.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA, CRISTIANE 

KATIA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734237 Nr: 14082-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADELINA BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ADELINA 

BATISTA FERRAZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Médio do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbências (fls. 89). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736299 Nr: 15668-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por VERA LUCIA 

DAS NEVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível Médio 

do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737209 Nr: 99-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LINDALVA DE ALCANTARA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por LINDALVA DE 

ALCANTARA REZENDE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Médio do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbências (fls. 51). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736051 Nr: 15469-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA DE JESUS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por SANDRA DE 

JESUS SANTANA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Médio do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 52). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736896 Nr: 16143-24.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR JOAO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte autora, CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT 

representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808260 Nr: 17413-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILSON QUINTILIANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT 

representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811198 Nr: 18306-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NELZENI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT 

representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818180 Nr: 2272-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922 representando o polo ativo;, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761051 Nr: 13945-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADEILTO RAMOS MACHADO, ALAIDE GOMES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT representando o polo ativo;, 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734732 Nr: 14485-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553 representando o polo ativo;, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736445 Nr: 15784-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GONÇALVES PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553 representando o polo ativo;, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736415 Nr: 15755-24.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, QUÊNESSE DYOGO DO 

CARMO - OAB:10286/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806198 Nr: 16749-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLAUDIO RAFACHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O representando o polo ativo;, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782244 Nr: 7108-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AZEVEDO GELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT representando o 

polo ativo , PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS FLS. 342/368, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801930 Nr: 15168-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARQUES DA SILVA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO - OAB:13179/B representando o polo ativo;, para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782180 Nr: 7075-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA CORREA, MARLENE 

RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ANDRE LUIZ GOMES DURAN - OAB:OAB/MT16960-O 

representando o polo ativo, PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS FLS. 629/653, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736854 Nr: 16108-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONALDO AURINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados da parte autora, ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820258 Nr: 3067-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 INTIMAÇÃO A DRª MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B 

representando o polo ativo; e ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA 

- OAB:5183-MT representando o polo passivo, PARA QUE 

MANIFESTEM-SE , NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO AOS AUTOS FLS. 335/357.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815735 Nr: 1456-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODOMIG TRANSPORTES LTDA, JOSE CARLOS 

SARTORI, JAMILIO ADOZINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 Visto.

Intime-se a advogada da parte exequente (Débora Adriana Alves 

Virgolino-OAB/MT n° 7180) para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da petição de fls. 87.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771147 Nr: 2795-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 305).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 17 de 
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janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737197 Nr: 87-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DALVA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 17 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734135 Nr: 13996-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 125).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 17 de 

janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744587 Nr: 4708-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GEANNY ELOISA LOPES LEITE RONDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 20 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785587 Nr: 8468-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILENE LARA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.O advogado da parte autora deverá 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbências (fls. 299-v).Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 20 

de janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752537 Nr: 9057-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por OLÍRIO DE 

SOUSA RODRIGUES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente Administrativo 

Fazendário, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. O advogado da parte autora deverá promover o 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbências (fls. 143-v). Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007801-65.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

4.507,57;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: AGNALDO ALVES BENEVIDES SANTANA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: AGNALDO ALVES BENEVIDES SANTANA, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 037.199.877-87, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 51193/2017, 

51194/2017, 51195/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007206-66.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

6.072,64;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF/CNPJ 

de 109.279.131-00, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 46387/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1009393-47.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

14.424,87;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: JASSON BATISTA DA SILVA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO JASSON BATISTA DA SILVA, portador(a) do CPF/CNPJ de 

138.162.331-04, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2014,2015- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 65953/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1005563-73.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

2.655,56;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: RODRIGO CASTELLI SILVA - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: RODRIGO CASTELLI SILVA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ 

de 10.817.713/0001-04,, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N...] referente aos ANOS DE 

2010- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 4790/2011.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1005508-25.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

3.320,25;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: VSN - MARKETING E EMPREENDIMENTOS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: VSN - MARKETING E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS 

LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 06.204.878/0001-25 , 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N...] referente aos ANOS DE 

2015,2016- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 765/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1006632-43.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

3.210,81;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: EDJAIME SODRE DE VASCONCELOS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: EDJAIME SODRE DE VASCONCELOS, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 798.430.858-68, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 41803/2017, 

41804/2017, 41805/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007164-17.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

4.118,86;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: LUIZ FERNANDO KAHA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: LUIZ FERNANDO KAHA, portador(a) do CPF/CNPJ de 

736.850.898-20, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 44301/2017, 

44302/2017, 44303/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1003249-23.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.588,80;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, portador(a) do 

CPF/CNPJ de 651.414.581-72, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 58778/2017, 

58779/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1005232-91.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

6.971,53;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA - 

REFRIGERACAO - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA - REFRIGERACAO - ME, 

portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 13.596.146/0001-93, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N.] referente aos ANOS DE 

2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 863/2017, 864/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1006715-59.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

13.640,59;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: ISAIAS TINOCO FILHO

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: ISAIAS TINOCO FILHO, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 

008.351.101-68, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 719 de 908



necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 39243/2017, 

39244/2017, 39245/2017, 39246/2017, 39247/2017, 39248/2017, 

39249/2017, 39250/2017, 39251/2017, 39252/2017, 39253/2017, 

39254/2017, 39255/2017, 39256/2017, 39257/2017, 39258/2017, 

39259/2017.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004900-27.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

16.946,83;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: RENATO TASSO RICARDI - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: RENATO TASSO RICARDI - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de 

Nº 03.951.026/0001-03, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 

2010,2011,2012,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 410/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1005238-98.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

50.384,45;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: Z. R. CUNHA GOMES - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: Z. R. CUNHA GOMES - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 

10.621.482/0001-50, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 

2014,2015 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 212/2017, 501/2017, 

584/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1006684-39.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

3.907,50;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: ALCIBIO FERREIRA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: ALCIBIO FERREIRA, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 

223.132.309-53, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : : 42051/2017, 

42052/2017.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1009160-50.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

7.559,64;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: JOAO BARBOSA DE MOURA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: JOAO BARBOSA DE MOURA, portador(a) do CPF/CNPJ de 

Nº 208.215.061-53, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.
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RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2014,2015,2013 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 59830/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1002964-30.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

14.775,71;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: DELIR ISSAC MATHEI - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: DELIR ISSAC MATHEI - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 

80.931.561/0001-43, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 2009 

/ 2010 / 2011 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 68388/2017, 

68389/2017, 68390/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007089-75.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

4.553,20;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: REGINA MARIA DE FREITAS WARD

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: REGINA MARIA DE FREITAS WARD, portador(a) do 

CPF/CNPJ de Nº 374.998.828-53, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 44568/2017

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1008431-24.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

12.083,91;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS, portador(a) do CPF/CNPJ 

de Nº 204.952.181-20, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido 

;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 53207/2017, 

53208/2017, 53209/2017, 53210/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1012969-14.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

20.843,05;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: UNI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: UNI CONSTRUTORA LTDA - EPP, portador(a) do CPF/CNPJ 

de Nº 02.773.097/0001-09, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2015 / 
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2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 59737/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1005083-95.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N.]; Valor causa: R$ 

7.713,25;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: E. C. DE MEDEIROS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: E. C. DE MEDEIROS, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 

09.015.621/0001-13, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 

2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 545/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004450-84.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N.]; Valor causa: R$ 

6.012,19;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: DEL BIANCO CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: DEL BIANCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 08.753.499/0001-10, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 2013 

- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 308/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007087-08.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.310,26;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: EDUARDO VALERIO DOS SANTOS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: EDUARDO VALERIO DOS SANTOS, portador(a) do 

CPF/CNPJ de Nº 395.119.601-72, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2014,2015,2013 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 44260/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004669-97.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N.]; Valor causa: R$ 

11.929,19;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR, portador(a) do CPF/CNPJ 

de Nº 970.449.978-72, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido 

;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 

2010,2011,2012,2013 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 334/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
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que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007948-57.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.285,23;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: MYKAELA SIQUEIRA SILVA SOUZA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: MYKAELA SIQUEIRA SILVA SOUZA, portador(a) do 

CPF/CNPJ de Nº 732.625.441-91, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 2013 / 

2015 / 2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 53922/2017, 

258479/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1007856-16.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N.]; Valor causa: R$ 

8.816,63;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: IZABEL CHINELI

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: IZABEL CHINELI, portador(a) do CPF/CNPJ de Nº 

706.872.850-20, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 

2012,2013,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 39808/2013, 

68200/2017, 68201/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004420-49.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N.]; Valor causa: R$ 

77.598,59;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: PEDRO DE OLIVEIRA - CONSTRUTORA - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: PEDRO DE OLIVEIRA - CONSTRUTORA - ME, portador(a) do 

CPF/CNPJ de Nº 20.949.381/0001-67, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 

2014,2015- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 367/2017..

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1008832-23.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

4.136,95;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA, portador(a) do CPF/CNPJ de 

Nº 453.722.256-53, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 58315/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1003126-25.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

5.667,14;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: MARCOS ORLANDO MARIANO DE ALMEIDA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: MARCOS ORLANDO MARIANO DE ALMEIDA, portador(a) do 

CPF/CNPJ de Nº 071.345.918-24, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 50819/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004991-20.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N.]; Valor causa: R$ 

21.099,03;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA - ME, portador(a) do 

CPF/CNPJ de Nº 05.040.906/0001-53, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do [I.S.S.Q.N.]referente aos ANOS DE 2014 

- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 628/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1000874-15.2019.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 469.971,57 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: EXECUTADO: JGC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA E 

OUTROS

Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s)

EXECUTADOS: 01) JGC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 

04.357.917/0001-07, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 

02) ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA , CPF: 708.257.261-15, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

2017471657- ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

.Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 21 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009380-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: ROBERTO MOTTA DA 

SILVA, para comprovar o pagamento da dívida e/ou nomear bens à 

penhora, embora devidamente citado conforme id retro. RONDONÓPOLIS, 

28 de novembro de 2019. RICARDO LEITE VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar os embargos de declaração 

juntado no id retro.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009786-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE ROCHA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

DALMIRA ROCHA SANTANA OAB - 079.631.901-44 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Patronos das partes da 

intimação do novo perito nomeado nos autos, conforme despacho de id 

retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003978-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CANDIDA FRAGA TELES (AUTOR(A))

TEREZINHA DE FATIMA CANDIDA TELES (AUTOR(A))

CLAUDIA CANDIDA FRAGA TELES (AUTOR(A))

KATIA CANDIDA FRAGA TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

da intimação do novo perito nomeado nos autos no despacho de id retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014352-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENO GONCALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença promovido por WENO GONÇALVES LIMA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

condenado a implantar o auxílio-doença ao exequente, desde a data da 

cessação do benefício concedido. Intime-se o executado para que cumpra 

a obrigação de fazer imposta na sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da obrigação no 

montante de R$300,00 (trezentos reais), até atingir o teto máximo de 

R$30.000,00 (trinta mil reais). Cientifique o executado que após o 

transcurso do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (arts. 536, 

§4º, c/c 525, “caput”, do CPC), poderá apresentar impugnação, 

observando no que couber as matérias de defesa elencadas no artigo 525 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 13 de novembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002305-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a petição juntada pelo requerido 

no id retro.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016576-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução, oposto por ITAÚ 

UNIBANCO S.A., em face de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, 

em síntese, que o crédito cobrado na execução fiscal (Nº 

1011350-15.2019.8.11.0003) se trata de cobrança indevida. Insta salientar 

que nos termos do art. 16, §1°, da Lei de Execução Fiscal, não são 

admissíveis embargos antes de garantida a execução. Todavia, 

compulsando os autos verifica-se que o valor do débito é R$ 14.728,05 

(quatorze mil e setecentos e vinte e oito reais e cinco centavos), 

entretanto, foi depositado apenas R$ 14.499,21 (quatorze mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos) a título de 

garantia, resultando em sua insuficiência, impossibilitando a propositura 

dos embargos. Assim, intime-se a embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir a diligência determinada, sob pena de não 

recebimento dos embargos. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016619-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução, oposto por BANCO ITAÚ 

BMG CONSIGNADO S.A., em face de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

sustentando, em síntese, que o crédito cobrado na execução fiscal (Nº 

1011315-55.2019.8.11.0003) se trata de cobrança indevida. Insta salientar 

que nos termos do art. 16, §1°, da Lei de Execução Fiscal, não são 

admissíveis embargos antes de garantida a execução. Todavia, 

compulsando os autos verifica-se que o valor do débito é R$ 13.517,90 

(treze mil e quinhentos e dezessete reais e noventa centavos), entretanto, 

foi depositado apenas e R$ 13.300,38 (treze mil e trezentos reais e trinta e 

oito centavos) a título de garantia, resultando em sua insuficiência, 

impossibilitando a propositura dos embargos. Assim, intime-se a 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a diligência 

determinada, sob pena de não recebimento dos embargos. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000587-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA OAB - PR0022718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o pagamento das custas iniciais da ação ou solicite as 

benesses da gratuidade judiciária, comprovando sua hipossuficiência. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000629-67.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o pagamento das custas iniciais da ação ou solicite as 

benesses da gratuidade judiciária, comprovando sua hipossuficiência. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000634-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o pagamento das custas iniciais da ação ou solicite as 

benesses da gratuidade judiciária, comprovando sua hipossuficiência. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016809-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução, oposto por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em face de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando, 

em síntese, que o crédito cobrado na execução fiscal (Nº 

1011349-30.2019.8.11.0003) se trata de cobrança indevida. Insta salientar 

que nos termos do art. 16, §1°, da Lei de Execução Fiscal, não são 

admissíveis embargos antes de garantida a execução. Todavia, 

compulsando os autos verifica-se que o valor do débito é R$ 9.921,23 

(nove mil e novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), 

entretanto, foi depositado apenas R$ 9.760,48 (nove mil setecentos e 

sessenta reais e quarenta e oito centavos) a título de garantia, resultando 

em sua insuficiência, impossibilitando a propositura dos embargos. Assim, 

intime-se a embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a 

diligência determinada, sob pena de não recebimento dos embargos. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003503-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MW SOLDAS E RECUPERACAO DE CACAMBAS E CHASSIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 705866 Nr: 539-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA DE ARAUJO 

BALDUINO MEDEIROS - OAB:9519/O

 Vistos etc.No caso, verifica-se que o executado foi citado por edital, 

razão pela qual ao ser procedida a pesquisa via sistema RENAJUD, o 

veículo encontrado foi penhorado com restrição de circulação. Às fls. 

148/149 requer o exequente a restrição de circulação do bem, entretanto 

esse não observou que o veículo já se encontra com a referida restrição. 

Às fls. 155/162 o executado se manifestou, informando que o veículo ora 

restrito no presente feito foi apreendido em uma blitz, sustentando a 

ilegalidade da apreensão, vez que não há determinação legal para tal. 

Requer ainda a substituição do veículo constrito pelo FIAT/UNO MILLE 

FIRE, PLACA JZL2724. Decido. Ora, não há eu se falar em ilegalidade da 

apreensão, uma vez que a restrição de circulação por si só configura 

determinação judicial, na qual autoriza a apreensão do veículo caso 

encontrado pela autoridade policial, de modo a evitar a ocultação do bem. 

Nesse sentido: Agravo de Instrumento nº 70075707067, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em 27/10/2017).(TJ-RS - AI: 70075707067 RS, Relator: Giovanni Conti, 

Data de Julgamento: 27/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2017. No tocante a substituição 

do bem, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se. Havendo concordância por parte do exequente, intime-se o 

executado para indicar onde se encontra o veículo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 418107 Nr: 541-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ODAIR DE SOUZA, JOESIO JOSE 

FERREIRA, JOSE ADAO BATISTA DE SOUZA, ANTONIO BRUNO, JOSE 

APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, WELITON 

W GARCIA - OAB:MT/12.458

 Vistos etc.

Nesta oportunidade procedo com a juntada dos comprovantes de 

anotação da condenação destes autos junto ao Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade.

Oficie-se o Município de São José do Povo, a Câmara de Vereadores de 

São José do Povo, o Estado de Mato Grosso e à União, através da AGU, 

com cópia da sentença condenatória e de sua certidão de trânsito em 

julgado (fl. 1.720), para que se abstenham de contratar ou conceder 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam os condenados 

sócios majoritários.

Oficie-se ainda a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – 

SLTI, atualmente vinculada ao Ministério da Economia, para que proceda 

com o cadastro da condenação dos requeridos junto ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

Na sequência, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que 

informe se ainda possui outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Informando não haver outros requerimentos ou nada sendo requerido em 

tal lapso, arquive-se definitivamente o feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763397 Nr: 15082-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, através de seu 

advogado constituído, em razão da PERICIA determinada nos autos, a 

realizar-se no dia 13 DE FEVEREIRO DE 2020, com inicio às 14:00 HORAS, 

no imóvel objeto da lide.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 412568 Nr: 8519-94.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M G DE FREITAS & CIA LTDA ME, MADALENA 

DA ROSA GIMENEZ, MILTON BERNARDINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUBPROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Vistos etc.Tendo em vista a necessidade de realização de hasta pública, 

por economia, a fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência 

de informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(c.c art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio como leiloeiros o Sr. JOABE 

BALBINO DA SILVA, inscrito na Famato sob o n. 067/2013, podendo ser 

encontrado na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 

78.068-340, e a leiloeira a Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

inscrita na Jucemat sob o n.º 022, podendo ser encontrada na Rua 02, 

n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340 (art. 880 

c.c art. 881, §1°, ambos do CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as 

medidas necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC).(....) 

Sendo estas as disposições à serem destacadas, sem prejuízo das 

demais disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, 

INTIME-SE O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas 

necessárias ao seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus 

requisitos (arts. 886 e 887, ambos do CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818169 Nr: 2268-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMPANI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação do advogado da parte 

Exequente, Dr. MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 5.958, a fim 

de cientificá-lo de que o pedido de desarquivamento de autos, deve ser 

direcionado ao Juiz Diretor do Foro e, encaminhado à Central de Arquivos 

(mediante o pagamento da Guia de Desarquivamento, podendo ser retirada 

junto ao site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, DESARQUIVAMENTO - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA; ou, ainda, mediante o requerimento de isenção da 

taxa de desarquivamento, que será apreciado pelo dito magistrado).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697733 Nr: 9833-03.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B-MT

 I – Recebo o recurso de fl. 250, pois tempestivo.

II – Intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649745 Nr: 9998-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, VGT, JPDLP, UGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22325/O, 

HAMILTON DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:1360-A, JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:18207/E, NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 Considerando alegação da defesa, apesar do equivoco da escrivaninha, 

não resta outra opção se não redesignar o ato para o dia 13 de fevereiro 

de 2020, às 09h15min. Saem os presentes intimados. Requisitem-se 

novamente os réus e intimem-se a testemunha sem rosto e os defensores 

ausentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642497 Nr: 3893-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, 

KLEVERSON DOUGLAS SANDES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 I – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 18 de fevereiro de 2020, 

às 16h40min, para realização de audiência de continuidade.

 II – Intime-se a vítima Lindomar de Araújo Souza, observando-se o 

endereço contido nos autos, inclusive restando autorizada a intimação por 

hora certa. Do mesmo modo, promova-se a condução coercitiva da 

informante Marinete Nascimento de Moraes, no mesmo o endereço 

anteriormente indicado.

III – Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 697733 Nr: 9833-03.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B-MT

 (...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO Leonardo Araújo de Souza para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do 

delito do art. 121, I, III, IV e VI, §2º “A”, I e art. 211, ambos do Código Penal, 

com observância na Lei 8.072/1990. Mantenha-se o acusado em cárcere 

uma vez que a presente sentença apresenta os elementos fulcrais da 

prisão preventiva, apresentando prova da materialidade e indícios de 

autoria, ademais os motivos que ensejaram a prisão preventiva se 

mantêm. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, 

em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam oitivar em Plenário, 

nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601198 Nr: 5634-16.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7.637/MT

 I – Considerando que os autos estavam em grau recursal e retornaram a 

este Juízo, para que fosse substituída a mídia de fl. 470, pois a mesma 

esta danificada. Tenso em vista que nela continha os depoimentos das 

testemunhas Marco Antônio de Souza e Rosângela da Silva Andrade e 

não foi encontrado o backup para fazer a substituição conforme certidão 

de fl. 616, designo o dia 31 de março de 2020, às 14h3min, para 

realização de audiência instrutória.

 II – Intime-se as testemunhas, Marco Antônio de Souza e Rosângela da 

Silva Andrade observando-se o endereço contido nos autos.

III – Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663264 Nr: 11732-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, 

LUCAS BERNARDINO - OAB:12027, LUCS BERNARDINO - OAB:12027

 (...)o chamou de “moleque” e “criança”, e ainda urinou em teu pé, 

iniciando-se uma discussão, e logo em seguida entraram em luta corporal, 

m0mento que o acusado desferiu os golpes contra a vítima. Deste modo, a 

qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve 

ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que o acusado 

subtraísse a vida do ofendido foi aparentemente por uma discussão diante 

da insatisfação de um pedido de licença para passar por um corredor. De 

outro giro, a título de conhecimento na doutrina criminalista há 

entendimento que de que a vingança, por si só, não configura motivo 

torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por 

razões injustificáveis e repugnantes. (SCHMITT, Ricardo Augusto. 

Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2012. p. 209). Logo, a vingança não caracteriza 

automaticamente a torpeza. Portanto deve ser apreciado no caso 

concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada 

a apreciação dos Jurados. 3. Dispositivo. PRONUNCIO Alexandre Augusto 

de Barros Silva para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca pela prática do delito do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se 

as partes para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam 

oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654658 Nr: 4171-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT

 Vistos em correição.

A ré ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA não foi encontrada 

para a citação pessoal, resultando na citação editalícia. Contudo, apesar 

de regularmente citada por edital, não compareceu em juízo, motivo pelo 

qual com fundamento no art. 366 do CPP, determino a suspensão do 

processo e o curso no prazo prescricional, pelo prazo de 08 anos, nos 

termos da súmula 415 do STJ.

Ademais, analisando os elementos que instruem o processo, não verifico 

a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes 

quaisquer dos fundamentos justificadores da medida excepcional.

Por fim, a realidade fático/processual ora apresentada é insuficiente para 

concluir pelo preenchimento dos fundamentos descritos no art. 312 do 

CPP, sobretudo porque o(s) crime(s) apurado(s) não é(são) 

considerado(s) grave(s) e não foi(ram) praticado(s) mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa, de maneira que numa eventual condenação – 

fazendo-se um juízo prospectivo da reprimenda – conclui-se que o regime 

a ser fixado não será o fechado, motivo pelo qual deixo de decretar a 

prisão do(s) acusado(s).

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com baixa nos 

relatórios estatísticos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 688992 Nr: 2031-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEONARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 142, pois tempestiva, fl. 143.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 144/147, e 

contrarrazões recursais, fls. 148/153, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637025 Nr: 7942-83.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, YURI ROBSON NADAF BORGES - OAB:15046

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado AUGUSTO GIACOMINI DELATORRE, conforme inteligência do 

artigo 107, IV, e art. 109, V e VI, todos do Código Penal Brasileiro. 

Proceda-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de fl. 76) na 

sua integralidade. Intime-se o sentenciado para indicar, no prazo de 05 

(cinco) dias, seus dados bancários. A seguir, expeça-se alvará de 

liberação do valor objeto do depósito judicial. Inerte o réu, declaro o 

perdimento do valor em favor do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique - se. Registre 

- se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637187 Nr: 8056-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DE SOUSA SILVA, LUCAS GONÇALVES 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 (...)criminal? Afinal, sentença nula é ato inexistente, portanto sem pena 

caracterizada. Verificando-se que o réu, se fosse condenado, a pena 

jamais chegaria ao máximo e constando-se que transcorreu o prazo 

prescricional, decreta-se corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP 

Re.824.727.4)3. Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em 

continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados ALAN DE SOUSA SILVA e LUCAS 

GONÇALVES DE MORAES, conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 
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109, V, todos do Código Penal Brasileiro.Havendo bens apreendidos e 

ainda não restituídos vinculados a presente ação penal, proceda-se à 

devida restituição, na forma da lei. Proceda-se igualmente à restituição do 

valor em dinheiro apreendido em poder do réu Lucas (boletim de 

ocorrência, fls. 09/10, e termo de exibição e apreensão, fl. 13). Intime-se o 

sentenciado Lucas para, em 05 (cinco) dias, indicar seus dados 

bancários. A seguir, expeça-se alvará de liberação do valor objeto do 

depósito judicial. Inerte o réu, declaro o perdimento do valor em favor do 

Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de praxe.Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602664 Nr: 351-75.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...)ao máximo e constando-se que transcorreu o prazo prescricional, 

decreta-se corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP Re.824.727.4)3. 

Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente 

ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, conforme inteligência do artigo 

107, IV e art. 109, V, ambos do Código Penal Brasileiro.Havendo objetos 

apreendidos vinculados a presente ação penal e ainda não restituídos, 

determino a devida restituição, caso reste devidamente comprovada a 

propriedade, impulsionando-se o feito, se for o caso, para que o 

proprietário comprove sua condição.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 332674 Nr: 3485-81.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VENTURA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 (...)a existência de sua condenação. Mas se o tribunal pode, por 

construção jurisprudências, reconhecer a prescrição retroativa com base 

na pena fixada em sentença anulada, por que não admitir ao Juiz de 

primeiro grau a aplicação de semelhante política criminal? Afinal, sentença 

nula é ato inexistente, portanto sem pena caracterizada. Verificando-se 

que o réu, se fosse condenado, a pena jamais chegaria ao máximo e 

constando-se que transcorreu o prazo prescricional, decreta-se 

corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP Re.824.727.4)3. Dispositivo.I - 

Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente ação penal. 

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado RAFAEL 

VENTURA BEZERRA, conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 109, III 

c/c art. 110, § 1° e 115, todos do Código Penal Brasileiro.II - Havendo 

objetos apreendidos vinculados a presente ação penal e ainda não 

restituídos, determino a devida restituição, caso reste devidamente 

comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o caso, para 

que o proprietário comprove sua condição.III - Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se. Registre - se. 

Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333525 Nr: 4338-90.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON PEREIRA GOMES, WASHINGTON 

GUSTAVO BEZERRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12104/MT

 (...)a punibilidade. Daí constituir um principio de economia do processo de 

que, extinta a punibilidade do réu deve isso logo ser declarado, esteja em 

que pé estiver a ação penal que, assim, tem o seu curso definitivamente 

paralisado”. Por que prolongar para o réu a agonia da espera e para a 

ineficaz? Argumenta-se que assim é o sistema, posto que a prescrição 

retroativa pressupõe a existência de sua condenação. Mas se o tribunal 

pode, por construção jurisprudências, reconhecer a prescrição retroativa 

com base na pena fixada em sentença anulada, por que não admitir ao 

Juiz de primeiro grau a aplicação de semelhante política criminal? Afinal, 

sentença nula é ato inexistente, portanto sem pena caracterizada. 

Verificando-se que o réu, se fosse condenado, a pena jamais chegaria ao 

máximo e constando-se que transcorreu o prazo prescricional, decreta-se 

corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP Re.824.727.4)3 . 

Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente 

ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES, conforme inteligência do 

artigo 107, IV e art. 109, V, ambos do Código Penal Brasileiro.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666997 Nr: 24-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu WENDER DE LIMA SOUSA, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 147, caput, do CP e art. 14, caput, da Lei 

10.826/2003. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena em relação ao delito de 

ameaça.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os 

antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de 

inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a 

personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. 

As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 314552 Nr: 5768-82.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado ILSON DE OLIVEIRA, conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 

109, V, ambos do Código Penal Brasileiro. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655651 Nr: 5050-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO JOSÉ FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu NIVALDO JOSÉ FRANCISCO, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Em atenção 

ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao 

tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 
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princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que 

me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os 

motivos são normais ao tipo. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657228 Nr: 6549-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia para, com 

fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICAR 

a conduta delitiva atribuída ao réu ADRIANO LEITE DA SILVA, a fim de 

CONDENÁ-LO como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código 

Penal.Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, 

passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a 

normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em 

razão do princípio da presunção de inocência. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657844 Nr: 7089-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SPALATTI DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu WAGNER SPALATTI DAS NEVES, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 14, caput, c/c art. 20, ambos da Lei 

10.826/2003. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado 

é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes em virtude da 

ausência de registro de condenação criminal anterior. Não existem no feito 

elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social 

do réu. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 694771 Nr: 7184-65.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II, do CP. Em atenção 

ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade 

do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 

princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que 

me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os 

motivos são normais ao tipo. [...]

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 699600 Nr: 11121-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA, 

Filiação: Elizangela Passos e Gilberto Cosme Cardoso, data de nascimento: 

22/02/2001, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 66-99697-0349. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Cite-se o réu via edital para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta à acusação.II – Decorrido o prazo e sem apresentação de 

respostas, certifique-se e manifeste-se o Parquet.III – A seguir, 

imediatamente conclusos para deliberações sobre eventual produção de 

prova antecipada e suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joelma Borges de 

Oliveira Pereira, digitei.

Rondonópolis, 20 de janeiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647036 Nr: 7665-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL ALVES DE SANTANA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu MAXSUEL ALVES DE SANTANA DE AZEVEDO, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 

10.826/2003. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado 

é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes em virtude da 

ausência de registros criminais anteriores. Não existem no feito elementos 

que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os 

motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem 

maior reprovação. O delito não deixou consequências[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649689 Nr: 9950-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu MARCIANO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos 

antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade 

do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra condenação 

criminal proferida nos autos da ação penal/cód. 667011, delito esse 

praticado durante o gozo da liberdade provisória neste feito, motivo pelo 

qual majoro a pena em 06 (seis) meses. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651803 Nr: 1400-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTODIO 
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- OAB:10.693/MT

 (...) Apreciando os autos, verifico que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

Criminal desta Comarca, sob o código 649757, ação penal que apurava o 

delito de posse irregular de arma de fogo, atinente aos mesmos fatos 

delituosos sub judice, tendo havido prolação de sentença naquele feito na 

data de 21/01/2019, consoante cópia de fls. 131/139. Nesse caso, tenho 

que estamos diante do caso típico do instituto previsto no art. 95, III do 

CPP, ou seja, do instituto da litispendência. Ora, a litispendência nada mais 

é que uma repetição da ação, na doutrina processualista tradicional, 

estabelecido no âmbito da teoria do processo civil, a sua caracterização 

ocorre quando se forma dos mesmos elementos, ou seja, quando sejam 

iguais as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o pedido (CPC, art. 

337, § 2º), enquanto no processo penal, o reconhecimento do referido 

instituto, para sua caracterização basta que em ambos se impute o mesmo 

fato ao mesmo acusado, é o que sói acontecer no caso em testilha, de 

modo que entendo que este feito deve ser extinto. 3. Dispositivo. Diante do 

exposto, em decorrência do reconhecimento do instituto da litispendência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO PENAL, sem julgamento de mérito. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 654658 Nr: 4171-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, IMPULSIONO os presentes autos intimando o 

advogado da parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente a 

resposta à acusação, haja vista certidão de fls. 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664527 Nr: 12931-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ROGER CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552, Henrique Morais de Oliveira - OAB:8551/MT

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu FAGNER ROGER CAVALCANTE, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. Em atenção 

ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao 

tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 

princípio da presunção de inocência. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681941 Nr: 13244-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 [...].3. Dispositivo.I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA, para garantia da ordem pública, com 

arrimo nos artigo 312 do Código de Processo Penal, determinando, por 

conseguinte, a expedição do competente mandado de prisão preventiva 

em desfavor do acusado.II – ANTECIPO a audiência de instrução de 

julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 16h40.III – 

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.IV – Intimem-se o 

Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 688303 Nr: 1450-36.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, HYAGO 

JUNIO DE JESUS SOUZA, JOSÉ CARLOS FERNANDES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT, DOUGLAS 

CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616-MT

 Do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia 

para CONDENAR o acusado HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA como 

incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal.Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria da pena.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de 

apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da 

presunção de inocência. [...]

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691574 Nr: 4251-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAN PEREIRA DOS SANTOS HORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217-MT

 Autos nº 4251-22.2019.811.0064 – Cód. 691574

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ORIVAN 

PEREIRA DOS SANTOS HORI como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Outrossim, compulsando detidamente os autos em epígrafe, observo que 

a ilustre representante ministerial requereu o arquivamento dos autos em 

relação a DIEGO FERREIRA E SILVA, uma vez que, após realização de 

perícia nos veículos e motores apreendidos em seu poder, não foram 

constatadas quaisquer adulterações, não havendo prova da prática de 

ilícito penal por parte daquele, razão pela qual HOMOLOGO a promoção de 

ARQUIVAMENTO em face de DIEGO FERREIRA E SILVA.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691574 Nr: 4251-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAN PEREIRA DOS SANTOS HORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 
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OAB:15.217-MT

 Autos nº 4251-22.2019.811.0064 – Cód. 691574

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a) acusado (a) Orivan 

Pereira dos Santos Hori, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10.03.2020, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o (a) (as) acusado (a) (as).

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 18 de setembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610291 Nr: 540-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DA SILVA SANTOS, JHON LENON DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 540-19.2013.811.0064 – Cód. 610291

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

CICERO DA SILVA SANTOS e JHON LENON DE SOUZA como incursos no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

qual também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 

do Código de Processo Penal, considerando que eles poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecerem 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, DEFIRO o requerimento ministerial para que seja oficiado à 

POLITEC com a finalidade de proceder a identificação do acusado Jhon 

Lennon de Souza.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis - MT, 05 de novembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616336 Nr: 7033-12.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20.699/MT

 Inicialmente, JULGO por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu João 

Camargo da Silva, brasileiro, casado, nascido em 23/03/1965, natural de 

Frei Inocêncio/MG, portador do RG 0891815-5 SSP/MT e CPF 

361.603.501-53, filho de Sebastião Gonzaga da Silva e de Maria Camargo 

de Souza, residente na Rua Ariadne Feltrin Campos, nº 348, Bairro Vila 

Autora, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente no 

que tange aos delitos descritos nos arts. 305 e 309, ambos da Lei 

9.503/97, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109 caput e inciso 

V, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do 

Código de Processo Penal. De outro giro, com arrimo nos fundamentos 

acima expo, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o 

réu João Camargo da Silva, já qualificados alhures, das imputações 

relativas aos crimes descritos no art. 129, §§ 1º e 2º, c/c art. 18, I 

(segunda parte – dolo eventual), ambos do Código Penal e art. 306, da Lei 

9.503/97, com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703171 Nr: 670-62.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Diante do exposto, CONCEDO liberdade provisória mediante o pagamento 

de fiança ao autuado ELIAS BARBOSA DA SILVA, que com fundamento 

no art. 325, I, do Código de Processo Penal, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais).Além disso, com espeque no art. 319 do Código de 

Processo Penal fixo as seguintes medidas cautelares que o réu também 

deve cumprir.Os compromissos do flagrado são: I - Proibição de 

frequentar bares, boates e lugares congêneres (art. 319, II, CPP); II - 

Manter o Juízo informado de seu endereço; III – Comparecer no prazo de 

um dia no cartório deste juízo para apresentar comprovante de endereço, 

e de forma mensal em juízo para justificar suas atividades e, a todos os 

atos do processo que for intimado, IV – Não se envolver em qualquer novo 

fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora 

deferida.Sendo efetuado o recolhimento do valor arbitrado, determino que 

seja imediatamente expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, para 

colocar em liberdade ELIAS BARBOSA DA SILVA, se por outro motivo não 

deva permanecer preso, mediante termo de compromisso para 

comparecimento a todos os atos para os quais for intimado.Registro que 

deixei de realizar audiência de custódia diante da ausência de efetivo 

policial (agentes penitenciários) para condução do autuado ao recinto 

forense, bem como manutenção do mesmo nas dependências do fórum 

com efetiva segurança aos servidores.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699842 Nr: 11262-05.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO, WESLEY 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Haja vista a concordância de ambas as partes, homologo a inversão das 

oitivas conforme supramencionado.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Eclesiastes Lazaro 

da Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu João Paulo de Lima Fracasso, declaro encerrada a audiência de 

instrução e mantenho os autos conclusos para proferir sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699842 Nr: 11262-05.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO, WESLEY 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado Wesley Alves da Silva não esta 

respondendo a outro processo criminal e nem tem notícias nos autos de 

condenação por qualquer crime, acolho a proposta ministerial 

considerando a concordância do réu e de seu defensor. Assim, suspendo 

o andamento do processo pelo prazo de 02 anos, bem como declaro 

interrompido o lapso prescricional, submetendo ao acusado as condições 

expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 78 - V, bem como do valor apreendido à 

fl. 16, depositado à fl. 56, que deve ser destinada/vinculada ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento de destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Cumprir a prestação pecuniária no valor de R$ 198,00 a ser pago no 

prazo de 30 (trinta) dias, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

 Intime-se a vítima para apresentar valor do prejuízo por ela suportado 

para fins de ressarcimento com o valor constante nos autos.

O réu fica ciente de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702343 Nr: 13180-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA SILVA, CARLOS 

ANDERSON ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Intimação ao advogado do acusado Carlos Anderson, Dr. Getulio Baldoino 

da Silva Terra Júnior, OAB/MT nº 15.193, para apresentar endereço 

atualizado do referido acusado, a fim de intimá-lo da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05/02/2020, às 15:00 horas, 

no prazo de 02 (dois) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700382 Nr: 11679-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHEPHERSON PEREIRA BOZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Valdemar Euclides da Silva, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700371 Nr: 11670-93.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITIELI DIOMÍDIO DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Luciano Cardoso, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para proferir sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634234 Nr: 5633-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE JESUS SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento da Defensoria Pública e do Ministério Público (fls. 

166 e 169), para tanto, DETERMINO que seja expedida carta precatória à 

cidade e comarca de Cáceres/MT, para que seja viabilizada a realização 

do interrogatório do (a) réu (ré) CARLOS ROBERTO DE JESUS 

SALUSTIANO, a qual poderá ser encontrado (a) no endereço indicado à fl. 

169, consignando que, caso o d. juízo deprecado disponha do sistema de 

videoconferência, que este juízo tem interesse em realizar o ato pelo 

mesmo.

Considerando a disponibilidade do sistema de videoconferência junto ao 

Juízo Deprecado da Comarca de Primavera do Leste/MT conforme consta 

no ofício à fl. 170.

Determino que seja oficiado ao Juízo Deprecado, informando/confirmando 

o interesse na realização da oitiva da testemunha/vítima SÉRGIO ANTÔNIO 

DOS SANTOS na data ofertada pelo douto juiz deprecado, qual seja 

03.03.2020 às 14h30min, através do sistema de videoconferência, cujo 

link de acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de 

acesso:191934.

Por fim, informo que o link de acesso é encaminhado pelo Juiz Deprecante 

para viabilizar a gravação e realização do ato, pois o acesso à sala de 

videoconferência de cada juízo é autônomo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642125 Nr: 3557-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR BRITO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA - 

OAB:27.199/GO

 Autos nº 3557-58.2016.811.0064 – Cód. 642125

Vistos.

O Ministério Público à fl. 105 em razão da manifestação constante às fls. 

103/104, requer que seja oficiado à POLITEC requisitando a adoção de 

providências para realizar o confronto entre as impressões digitais de 

RENATO BRITO DE ALENCAR com as que constam na guia de 

identificação realizada quando da prisão em flagrante da pessoa 

identificada nestes autos como WALMOR BRITO ALENCAR.

 Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que não consta guia 

de identificação da pessoa denominada VALMOR BRITO DE ALENCAR, a 

que fora presa em flagrante em 26.02.2016 juntamente com a pessoa de 

Denis Melo de Oliveira; e pelo que consta dos autos a pessoa identificada 

como VALMOR BRITO DE ALENCAR foi devidamente interrogada pela 

autoridade policial a época, inclusive, assinou o termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório (fls. 19/20), bem como referida pessoa foi 

submetida à perícia conforme laudo de lesão corporal 0514.A.16 (fls. 

22/24), portanto, seguramente a autoridade responsável realizou a 

identificação do flagrado à época ou no mínimo realizou a colheita de suas 

impressões digitais, e provavelmente por lapso tal documento de 

identificação não foi juntado aos autos.

Dessa forma, DETERMINO que seja oficiado à d. autoridade policial para 

que no prazo de 05 (cinco), junte aos autos guia de identificação da 

pessoa denominada VALMOR BRITO DE ALENCAR, a que fora presa em 
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flagrante em 26.02.2016 juntamente com a pessoa de Denis Melo de 

Oliveira.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 701527 Nr: 12515-28.2019.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FRAGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES DOS 

SANTOS RAMOS - OAB:25.594/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a restituição de 01 (UMA) ARMA DE FOGO, ESPÉCIE CARABINA, 

MARCA TAURUS, CALIBRE .22, NÚMERO DE SÉRIE WE9967, REGISTRO Nº 

001343184 DPFB/ROO/MT, SINARM Nº 201000738304592 – SITUAÇÃO 

REGULAR, a seu proprietário legal, qual seja: JOAQUIM FRAGA 

RIBEIRO.Por fim, registro que o requerente deverá apresentar à autoridade 

policial os documentos necessários e imprescindíveis para restituição do 

artefato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641401 Nr: 2875-06.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 2875-06.2016.811.0064 – Cód. 641401

Vistos.

Considerando o laudo pericial do incidente de insanidade mental apenso 

(autos/cód. 664271), bem como manifestação da representante ministerial 

e Defensora Pública (nomeada curadora do réu); DETERMINO 

prosseguimento do feito e RECEBO a denúncia em todos os seus termos, 

dando ao acusado SILVIO CARLOS DA SILVA como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Tendo em vista a nomeação de Defensor Público como curador do réu, 

sendo este citado ou não, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública 

Estadual para oferecer defesa em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista 

dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672023 Nr: 4310-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FARIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 4310-44.2018.811.0064 – Cód. 672023

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Lindomar Farias Silva como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672023 Nr: 4310-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FARIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 

necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida 

cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 

mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão 

que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 

requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 

efeito suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que 

o réu se encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676763 Nr: 8536-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALO CESAR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Hítalo 

César de Medeiros como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que a 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.
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Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672020 Nr: 4307-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 4307-89.2018.811.0064 – Cód. 672020

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Vandeilto Pereira de Souza como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696617 Nr: 8957-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PAIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8957-48.2019.811.0064 – Cód. 696617

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Wanderson Paim dos Santos como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696238 Nr: 8606-75.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARIVALDO DOS SANTOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8606-75.2019.811.0064 – Cód. 696238

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

CARIVALDO DOS SANTOS ROSA como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672023 Nr: 4310-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FARIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 4310-44.2018.811.0064 – Cód. 672023Vistos.Considerando a 

localização de novo endereço do réu LINDOMAR FARIAS SILVA junto a 

Rede INFOSEG (anexo), determino que se proceda a nova 

citação/intimação do mesmo.Restando infrutífera a nova tentativa de 

citação do acusado desde já, determino sua citação por edital, nos termos 

do art. 361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem 

constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado. 

(...) Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que o réu 

LINDOMAR FARIAS SILVA, se encontra em local incerto e não sabido, 

determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação, 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Após, caso o réu não constitua 

advogado ou apresente resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617483 Nr: 563-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 563-28.2014.811.0064 – Cód. 617483

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado GILMAR 
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GOMES DE OLIVEIRA como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis - MT, 05 de novembro de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 616138 Nr: 6832-20.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MATOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568, RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854

 Autos: 6832-20.2013.811.0064 – Código: 616138.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela DEFESA do acusado IGOR 

MATOS BORGES (fls. 234) porquanto presentes os requisitos extrínsecos 

(tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, 

regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, 

capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de 

custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DEFESA 

para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, 

vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHE-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que seja 

os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 20 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 600185 Nr: 4621-79.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONARDO VIANA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16944/B

 "(...) julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o(a) acusado(a) José Leonardo 

Viana Carvalho, qualificado nos autos, como incurso(a) nas sanções 

penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 

8072/90; (b) DECLARAR extinta a punibilidade do acusado José Leonardo 

Viana Carvalho em relação à imputação do art. 12 da Lei 10.826/03 porque 

caracterizada a prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 107, 

IV, 109, IV e 115 do CPB. Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, 

passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso 

Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal e o(a) 

acusado(a) não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi 

objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do 

fato... João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000480-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. V. N. (PARTE RE)

Outros Interessados:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000480-71.2020.8.11.0003 DAIANA CARLA LOTTI - CPF: 969.465.981-72 

(REQUERENTE) JOSE ANTONIO VILELA NETO - CPF: 989.966.901-63 

(PARTE RE) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, dirigi-me no dia 21-1-2020, 

às 9horas, até a sede do SICREDI, localizada na Av. José Rodrigues do 

Prado, 19, no Bairro Santa Rosa, e NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E INTIMAR 

JOSÉ ANTONIO VILELA NETO, por ter sido informada pela Senhora 

Recepcionista, Odinalva, que o requerido está viajando, sem data certa de 

retorno. O referido é verdade e dou fé. /MT, 21 de janeiro de 2020. 

CLEOMAR CRISTINA DALEXANDRE Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703206 Nr: 696-60.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 7790

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Auto de Prisão em Flagrante n.º: 7731-76.2017.811.0064 – Cód. 703206.

Autuado: Cristhian Ribeiro Galvão

Presentes:

Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto – Juíza de Direito.

Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho - Promotor de Justiça

Dr. Orivaldo Dias de Souza – Advogado

Autuado: Cristhian Ribeiro Galvão

 Aos 20 dias de janeiro de 2020, às 16h55min, na sala de Audiências da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, sob a 

presidência da MM. Juíza de Direito Maria Mazarelo Farias Pinto.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017- CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com fundamento no Artigo 5º, incisos LXV e 

LXVI da Constituição Federal e Artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticas das Nações Unidas, bem como o Artigo 7º, item 5, 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 

de novembro de 1992, a MM Juíza de Direito declarou aberta a presente 
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do Autuado(a), passando 

a qualificá-lo:

 *Preenchimento obrigatório SISTAC/CNJ

Nome do acusado: Cristhian Ribeiro Galvão

 Nome: Mãe: Roselene Ribeiro Galvão

Nome Pai: Vilamr Rodrigues Galvão

Residência: Rua Alameda das Rosas, 431, em Rondonópolis/MT.

Cor: Moreno

 Escolaridade: ( ) sem ( ) fundamental ( x ) médio ( ) superior

Trabalha: ( x ) sim ( ) não

 Antecedentes: ( ) sim ( x ) não

Dependentes: ( x ) sim ( ) não

 PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim ( x ) não

Dependente químico: ( ) sim ( x ) não

Há relatos de tortura? ( ) sim (x) não

 Data do fato: 19/01/2020

Local do fato: Residência Particular

Autuado pelo Crime: Artigos 147 e 129, § 9º do Código Penal

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM Juíza de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme mídia audiovisual.

 Em audiência, pela defesa, foi juntado requerimento e respectivos 

documentos, pugnando pela concessão de liberdade ao custodiado, 

sendo, nesta ocasião, facultado a manifestação de sua Excelência, o 

digno Promotor de Justiça, que assim o fez, nos seguintes termos: “MM. 

Juíza, trata-se de auto de prisão em flagrante onde o conduzido teria 

praticado, em tese, delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito 

doméstico, tendo duas pessoas como vítimas, sua irmã e seu pai.

Pelo que consta do auto, a Policia Militar teria chegado ainda no calor dos 

fatos, sendo dada voz de prisão. Tratando-se de flagrante próprio, não há 

dúvida quanto a autoria das lesões e da ameaça, bem como consta o 

laudo das lesões de ambas as vítimas, de forma que o auto de prisão em 

flagrante deve ser homologado.

Quanto à necessidade da prisão, verifica-se que, a prima facie, já 

constam dois registros nesta vara por delitos semelhantes, sendo um 

distribuído em 26/07/2017, com pedido de providências e medidas 

protetivas por delito de ameaça e outro inquérito policial distribuído em 

29/01/2018, de forma que, acompanhando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, entendemos que, havendo registros anteriores, ou 

seja, diga-se histórico de crimes da mesma natureza, há de se preservar 

a vítima e seus familiares. Acrescenta-se, ainda, que o douto patrono da 

parte junta notícia de que a filha do autor dos fatos, de tenra idade, estava 

presente por ocasião das agressões e ameaças, o que, para o Parquet, é 

um motivo a mais, visto expor a menor a tal ambiente.

Por fim, justifico, ainda, o pedido no parecer pelo fato de constar 

expressamente no depoimento de ambas as vítimas que não se tratou de 

simples ameaça, mas de ameaça expressa de que o conduzido voltaria 

para dar cabo do seu pai e de sua irmã.”

“Vistos, etc...

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Cristhian Ribeiro Galvão, pelos 

fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa 

constantes dos autos.

 Inicialmente, nos termos do Provimento n° 12/2017 - CM, do Presidente do 

Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 

autuado foi entrevistado.

 Outrossim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente 

auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no 

mesmo dia da prisão do autuado, caracterizando o estado de flagrância 

previsto no Artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

 Foram observados os incisos LXII e LXIII do Artigo 5º da Constituição 

Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz 

competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado e a 

comunicação do fato à sua família.

Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, lançada a 

respectiva assinatura e entregue ao indiciado, conforme recibo por este 

assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, 

razão pela qual, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

No caso sub judice, verifica-se que estão presentes os requisitos para a 

decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o termo de depoimento 

dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais relatam as 

circunstâncias que ocorreram os delitos, nota de culpa, que demonstram, 

em tese, a ocorrência dos delitos mencionados, sendo necessária, 

portanto, sua custódia cautelar.

Ressai do conjunto probatório apurado até o presente momento, que os 

fatos narrados requerem deste Juízo um zelo maior quanto à necessidade 

da mantença da segregação do custodiado, pois, realmente, os fatos 

narrados são graves e praticados com violência contra a própria irmã e o 

próprio pai. Dessa forma, a sua conduta delituosa e respaldando o decreto 

da sua prisão preventiva nesta oportunidade.

 Observa-se, dos autos, que a situação do custodiado, pelos registros 

feitos pelas vítimas na data de sua prisão requerem deste Juízo um 

cuidado maior, sobretudo não só pelas lesões dos familiares (pai, mãe e 

irmã), como também pelos danos materiais causados na residência inteira 

e, como disse sua Excelência o digno Promotor de Justiça, a presença da 

criança, com necessidades especiais, que, segunda também amplamente 

noticiado, teve a sonda arrancada.

Além disso, há de se consignar que esta magistrada quer que seja 

realizada uma avaliação psicossocial, a fim de se apontar e encaminhar o 

custodiado, logo depois, para um tratamento que lhe seja possível resgatar 

a sua autoestima, a sua dignidade, trazendo ao convívio de seus 

familiares em condições que lhe permitam ser verdadeiramente o pai, não 

apenas alguém que visita e sai preso algemado pelo cometimento de fatos 

inadmissíveis aos olhos de familiares, sobretudo pessoas já em idade 

onde a sensibilidade está a sobressaltar a agressão ao destempero.

Ademais, há que ser feita uma análise, a fim de que a psicologia possa 

auxiliar o custodiado no seu autoencontro, como ser humano que é e 

buscar nas raízes a essência desse descontrole, o que só vai lhe 

favorecer, evitando assim que os níveis de violência continuem a 

aumentar cada dia, sob os mais diferentes martizes.

Deste modo, eu condiciono o exame decisão do pedido de concessão de 

liberdade provisória, deduzido em audiência pelo digno advogado, após a 

elaboração de uma avaliação psicossocial da equipe deste Juízo, que 

deverá ser agendada o mais rápido possível.

Neste contexto, a par da existência dos pressupostos para apreciação da 

prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da 

ordem pública, pois, uma vez solto, o custodiado encontrará os mesmos 

estímulos para a reiteração do ato criminoso, impondo-se a medida como 

garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Sendo assim, a leitura deste Auto de Prisão em Flagrante demonstra a 

presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para manter 

o autuado com a liberdade cerceada, havendo gravidade concreta e não 

abstrata dos delitos.

Por outro lado, vale ressaltar que o moderno conceito de ordem pública 

passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso 

preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude 

da repercussão do fato.

 A esse respeito Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à 

reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a 

gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a 

forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do 

ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e 

clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se 

a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade 

jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal 

interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377).

Assim, a situação exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo 

nas disposições constantes nos Artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código 

de Processo Penal, que estabelecem o seguinte “verbis”:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

“Art. 313 - Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 

decretação da prisão preventiva:

 (...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...)”

Logo, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, 

porque no presente caso não são adequadas em razão da gravidade do 

crime (Artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal) e, ainda, por 
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serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Outrossim, deve-se consignar não há que se alegar futuramente que a 

presunção de inocência é incompatível com a prisão processual e impõe 

ao segregado uma pena antecipada, porque não deriva do 

reconhecimento da culpabilidade mas aos fins do processo, como medida 

necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão 

pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção.

Ademais, cumpre destacar que a prisão cautelar tem característica “rebus 

sic stantibus”, o que significa dizer que a sua determinação, assim como 

revogação, tem com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, 

podendo este revogá-la ou decretá-la se verificados novos motivos e 

fundamentos.

Assim, muito embora deva ser manifestado o devido respeito ao parecer 

da defesa, por seu digno advogado, tenho que inteira razão assiste a sua 

Excelência o digno Promotor de Justiça, razão pela qual, por ora, não vejo 

outra alternativa, senão converter, a prisão em flagrante em preventiva, 

até que outros informes sejam trazidos a este Juízo, sobretudo aqueles 

oriundos da equipe psicossocial deste Juízo, tenho que é medida que se 

impõe nesta ocasião.

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos 

Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A 

PRISÃO EM FLAGRANTE de CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO, com 

qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os 

requisitos constantes dos artigos acima citados, bem como se revelam 

inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

 EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, com as cautelas de praxes.

 Encaminhe-se o custodiado à equipe multidisciplinar deste juízo diligencie, 

com urgência, para entrevistar a vítima e o indiciado, a fim de realizar 

estudo psicossocial.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

 Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo, estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Reinaldo Antônio Vessani Filho

 Promotor de Justiça

Orivaldo Dias de Souza

Advogado

Cristhian Ribeiro Galvão

Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694110 Nr: 6558-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SEMEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLE BIANCA SILVA ELOY 

- OAB:19.752, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS de que os autos encontram-se com vista 

para a apresentação de resposta à acusação, no prazo de dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671618 Nr: 3979-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO, para devolução dos autos nº 3979-62.2018.811.0064, 

Protocolo 671618, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694116 Nr: 6564-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946

 Ação Penal: 6564-53.2019.811.0064 - Código: 694116.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 858727 Nr: 2752-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LORENZETTI LTDA, J D A TRANSPORTES LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, CARINA CAROLINE BELTRAMINI - 

OAB:21094-OAB/MT, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 CD. PROC. 858727

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de instrução outrora 

agendada neste feito para o dia 27 de abril de 2020 às 14h00.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 868414 Nr: 6022-92.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LUIZ GIANOTTO - EPP, MADEREIRA 

C R EIRELLI - EPP, EDMO SILVA JUNIOR MADEIRAS - EIRELLI- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9.866 MT

 CD. PROC. 868414

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de instrução outrora 

agendada neste feito para o dia 22 de abril de 2020 às 14h00.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 902002 Nr: 5950-71.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

EIRELI- EPP, MARCELO FLAVIO HONORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866

 CD. PROC. 902002

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de instrução outrora 

agendada neste feito para o dia 22 de abril de 2020 às 16h00.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO CD. PROC. 902002

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de instrução outrora 

agendada neste feito para o dia 22 de abril de 2020 às 16h00.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 859399 Nr: 3022-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 CD. PROC. 859399

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de instrução outrora 

agendada neste feito para o dia 23 de abril de 2020 às 16h00.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 911654 Nr: 8611-23.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MADEIRA TRICOLOR, GILMAR 

SARAIVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 CD. PROC. 911654

 Vistos etc.

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de instrução outrora 

agendada neste feito para o dia 23 de abril de 2020 às 15h00.

 Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o surto de dengue que acometeu a cidade de Sinop 

aliado a quantidade de pernilongos que tem surgido nas dependências do 

Fórum;

 CONSIDERANDO que o Centro de Endemias da Comarca de Sinop 

disponibilizou o dia 24 de janeiro de 2020 a partir das 15h00min para 

dedetização das áreas externas e internas do Fórum;

 RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER o expediente no âmbito da Comarca de Sinop, a partir 

das 15h00min no dia 24 de janeiro de 2020, bem como prorrogar os 

prazos processuais que vencerem nesta data para o próximo dia útil.

 Art. 2º As medidas consideras urgentes, consoantes na CNGC serão 

mantidas na forma de plantão judiciário

 Art. 3º Remeta-se cópia à Corregedoria, à Coordenadoria de 
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Comunicação do TJMT, ao Presidente da 6ª Subseção da OAB/SINOP-MT, 

aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública desta 

Comarca, às Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia 

Militar local, ao Diretor do Presídio desta Comarca, aos Magistrados e 

Gestores desta Comarca.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 21 de janeiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 13/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

RESOLVE:

ALTERAR a portaria 09/2020-cnpar para constar on de se lê: " REVOGAR 

a portaria 163/2018-cnpar, de 16 de maio de2018, com efeitos a partir de 

07.01.2010."

leia-se: "REVOGAR a portaria 163/2018-cnpar, de 16 de maio de2018, que 

designou a servidora Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Técnico 

Judiciário-PTJ, matrícula 5526, Gestora Judiciária Substituta da Vara 

Especializada da F amília e Sucessões desta Comarca, com efeitos a partir 

de 07.01.2020."

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 16 de janeiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008773-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI FRANCISCONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBENE GUILHERME DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

JELSON GUILHERME DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Ofício n.º 008/2020 Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020 Processo: 

1008773-28.2019.8.11.0015 Partes do processo: Parte Autora: ROSELEI 

FRANCISCONI Parte Ré: JELSON GUILHERME DE ANDRADE, LIBENE 

GUILHERME DA SILVA ANDRADE Assunto: Autos nº 

0000977-92.2015.8.16.0115 Senhor(a) Gestor(a): Por meio deste e por 

determinação superior solicito a Vossa Senhoria encaminhar o instrumento 

procuratório dos advogados dos autos acima especificados, a fim de 

proceder às intimações dos atos ordinatórios. Atenciosamente, LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SENHOR(A) GESTOR(A) VARA CÍVEL DA COMARCA DE MATELÂNDIA-PR 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 - TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009297-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAILDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, haja vista a certidão 

de decurso de prazo de ID 281085408.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004485-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado do autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, haja vista a certidão de 

decurso de prazo de ID 28189641.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1009702-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA BARABACH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito, haja vista a certidão de 

decurso de prazo de ID 28190055.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010169-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BERTI (AUTOR(A))

G. B. (AUTOR(A))

LIANA APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

L. C. D. J. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006903-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010098-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014247-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MORAIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de restituição, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005994-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VAREA (REQUERENTE)

ELAINE VAREA FERREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO VAREA (REQUERENTE)

MARIA VAREA TEIXEIRA (REQUERENTE)

OLGA VAREA SARTORI (REQUERENTE)

APARECIDA VAREA (REQUERENTE)

MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE VAREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007598-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN FORTUNA PEDRO CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 10320-14.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA DE MARCO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE COELHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130835 Nr: 10051-96.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNARDO LAGUARDIA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS SOM AUTOMOTIVO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSE RAMOS - 

OAB:21250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 Intime-se o advogado da parte autora para, querendo, no prazo legal, 

manifestar acerca da penhora às fls. 200/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246599 Nr: 16226-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PEDRO CARDOSO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.122/124, nos termos da r. decisão 

de fls.119/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219824 Nr: 18210-86.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECILIO ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca dos extratos anexados às fls.88/89, nos termos da r. decisão de 

fls.91/93.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015261-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LAUXEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015261-96.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VANESSA 

LAUXEN REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenizatória por danos morais, com repetição de indébito e pedido de 

tutela de urgência, aviada por Vanessa Lauxen em face da Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. – Companhia Aberta, ambas 

qualificadas. Narrou ter solicitado ligação de energia elétrica da requerida, 

mediante instalação de medidor no padrão, no endereço de sua residência 

(condomínio Portal da Mata), a qual, ao promover a ligação, cadastrou 

unidade consumidora em duplicidade para o mesmo padrão de energia (UC 

n.º 6/2716859-0 e UC n.º 6/2717199-0), gerando despesas indevidas na 

UC n.º 6/2717199-0. Relatou ter informado ao serviço de atendimento ao 

cliente da requerida acerca da irregularidade, mas sem qualquer solução 

do problema até então, aguardando a vistoria da equipe técnica para as 

providências cabíveis. O que não ocorreu. Informou ter cessado os 

pagamentos tidos por indevidos da UC n.º 6/2717199-0, porém, para sua 

surpresa, ao solicitar um empréstimo para instalação de energia solar 

descobriu seu nome inserido nos serviços de proteção ao crédito por 

conta da referida cobrança indevida, inviabilizando-lhe o intuito. Contou 

que quitou os débitos, mesmo indevidos, a fim de viabilizar a liberação do 

empréstimo. Entendeu tratar-se de cobranças indevidas, não canceladas, 

a pugnar em caráter antecedente a tutela de urgência para a suspensão 

dos lançamentos das faturas indevidas e cancelamento da UC n.º 

6/2717199-0. É o relato. Decido o pedido de tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Elementos consistentes no processo a demonstrar que 

a parte autora pode estar sendo cobrada indevidamente pelos débitos 

gerados na UC n.º 6/2717199-00, já que se encontra instalado no 

endereço dela apenas um padrão de energia, que em regra, conhecimento 

geral, admite apenas uma Unidade Consumidora. Mesmo porque o 

faturamento em duas unidades consumidoras distintas, para uma mesma 

residência, certamente não é usual. O que causa dúvida e pode significar 

indevida cobrança. Demonstrado que a autora vem pagando as faturas de 

energia elétrica da UC n.º 6/2716859-0. E pagou da outra, UC n.º 

6/2717199-0, por ela considerada fictícia, apenas porque premida pela 

inscrição negativadora respectiva que inviabilizava seu acesso ao sistema 

de crédito. Verificado pelo protocolo de atendimento de Id. 27376978 que a 

unidade consumidora operante pode ser a de n.º 6/2716859-0, já que a UC 

n.º 6/2717199-0 é a que a autora indica ser a cadastrada em duplicidade, 

indevida. No entanto, não se pode confirmar tal alegação, já que não se 

entrevê das fotografias apresentadas no Id. 27376976 o número da 

unidade consumidora ativa naquele padrão de energia, hipótese em que a 

realização de mera vistoria poderá demonstrar qual, efetivamente, é a 

unidade consumidora ativa, o que deve ser melhor analisado depois de 

estabelecida a triangularidade processual, com a vinda da antítese. Calha 

anotar ainda que a demonstração de regularidade da cobrança em pauta 

não compete ao consumidor, dada a sua impossibilidade de fazer prova 

negativa e ainda, por isso e por sua hipossuficiência, ter em seu favor a 

inversão do ônus da prova que desde já lhe deve ser conferido, a teor do 

art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Importa por ora a presença dos requisitos 

previstos no caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade 

de assistir razão à parte autora, o que soa ponderável. E a possibilidade 

de cobrança forçada, sobretudo dos meios coercitivos disponíveis, que 

deve ser barrada, na medida em que evidenciado o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Cobranças continuadas que 

promanam restrições de créditos acaso não pagas. Perigo de dano 

configurado, ilustrativo neste caso pela inserção tida por indevida já 

efetivada anteriormente pela mesma razão: não pagamento das cobranças 

relativas à UC n.º 6/2717199-0. O contorno postulado em adiantamento da 

tutela não sugere prejuízo desmedido à promovida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte promovente ora afetada 

provavelmente de maneira indevida ou injusta. Além do mais, o provimento 

a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer 

momento. No caso vertente, a relevância do pedido da ora promovente se 

mostra presente, visto que o valor ora cobrado se refere a uma unidade 

consumidora cadastrada possivelmente em duplicidade, tratando-se de um 

mesmo padrão de energia, ora discutida em Juízo. Possível inexigibilidade 

da referida cobrança. Probabilidade do direito parcialmente demonstrada, 

neste ponto. O que não alcança e nem se mostra necessário para 

resguardar os interesses da autora o cancelamento de plano da UC n.º 

6/2717199-0. A tutela de urgência demanda prova razoável, previamente 

apresentada, o que neste caso restou evidenciado, ainda que parcial, a 

possibilitar a aferição do primeiro requisito do art. 300 do CPC. Assim, soa 

razoável autorizar a suspensão das cobranças geradas pela UC n.º 

6/2717199-0. Isto posto, defiro, parcialmente, o pedido de tutela de 

urgência em caráter antecedente, para determinar a imediata suspensão 

das cobranças geradas na unidade consumidora n.º 6/2717199-0, 

cadastrada em nome da parte requerente, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada oportunamente, acaso recalcitrante. Inverto o ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida 

demonstrar a regularidade e normalidade do seu direito, à luz das regras 

do Código de Defesa do Consumidor, incidentes à espécie. Desse modo, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de setembro de 2020, às 

14:00 horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada no CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 
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conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007598-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN FORTUNA PEDRO CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007598-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: GEAN FORTUNA PEDRO CAVALCANTE Vistos 

etc. Petição de Id. 28127668 requerendo a concessão de ordem de 

arrombamento e reforço policial em virtude da resistência da parte 

requerida, devidamente constatada pelo oficial de justiça conforme 

certidão negativa de Id. 28128296. Havendo resistência da parte requerida 

em entregar o bem objeto da ação, e estando tal situação expressamente 

noticiada pelo oficial de justiça, a evidenciar no mínimo sagacidade do 

devedor ao esconder ou camuflar o paradeiro do veículo, inclusive com 

mudanças constantes de local ou residência, a concessão de ordem de 

arrombamento no local em que for localizado é medida de rigor. Dicção do 

art. 846 do CPC, aplicável ao caso por força do art. 771 do CPC. O 

cumprimento do mandado mediante ordem de arrombamento deve ser 

efetivada por dois oficiais de justiça, lavrando-se auto circunstanciado, 

assinado por duas testemunhas, consoante art. 846, inciso I, do CPC. 

Ainda, tendo em vista a possibilidade de retirada do bem daquele local 

informado pelo oficial de justiça, o mandado poderá ser cumprido aonde se 

encontrar o bem, conforme disposição do art. 845 do CPC. Diante disso, 

estando devidamente certificado a resistência da parte requerida em 

entregar o veículo objeto da ação, a impedir o cumprimento do mandado, 

defiro a ordem de arrombamento, nos termos do art. 846, e incisos do 

CPC, para que adentrem a residência a fim de cumprir a ordem exarada. 

Noutro vértice, indefiro o pedido de reforço policial, haja vista que apesar 

de constatada a resistência da parte requerida ao cumprimento da ordem 

judicial, esta, por si só, ainda não é capaz de possibilitar o uso de medida 

extrema de emprego da força pública, somente factível quando forem 

detectadas resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem 

diretamente o respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto 

não observados. E se verificados, deverá o senhor meirinho certificar a 

respeito, solicitando o deferimento da medida. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012871-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TIUSO WAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA CORDOVA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012871-27.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIO TIUSO 

WAKI REU: ROGERIO PEREIRA CORDOVA Vistos etc. Mario Tiuso Waki 

ingressou com ação de despejo, c/c cobrança de alugueis e acessórios e 

pedido liminar em face de Rogério Pereira Cordova, ambos qualificados, 

alicerçado em um contrato de locação. Decisão de Id. 11024077, 

indeferindo a liminar pretendida, a determinar a citação do requerido para 

apresentar defesa. Frustrada a citação da parte requerida, conforme 

certidão de Id. 13455875, informou o requerente a desocupação voluntária 

do imóvel pelo requerido, a requerer a suspensão do feito por 15 dias a 

fim de localizar o novo endereço dela. Instada a parte autora, pleiteou 

nova tentativa de citação em busca de localizar a parte requerida, a restar 

novamente inexitosa. Diante disso, advogou pela realização de busca nos 

sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel a fim de encontrar possíveis 

endereços da parte, sendo deferido, conforme decisão de Id. 22693215. 

Por fim, desistiu o requerente do pedido de despejo, haja vista a parte 

devedora ter desocupado voluntariamente o imóvel, requerendo assim o 

prosseguimento da ação somente com a cobrança de alugueis e 

acessórios. Relatados e examinados. Decido. Inicialmente, a possibilidade 

de alteração do pedido ou da causa de pedir da ação independente do 

consentimento do réu, se for postulada antes da citação. Tem amparo no 

art. 329, inciso I, do CPC. Dispõe referido artigo, em seu inciso primeiro, 

que poderá o autor: “até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa 

de pedir, independentemente de consentimento do réu;”. Tal situação é 

possível posto que a parte ré ainda não tomou conhecimento da ação. 

Portanto não lhe trará prejuízo algum. Pelo contrário, a alteração do pedido 

que o restringe, a obviamente diminuir os encargos decorrentes. Nesse 

passo, pedido instruído com a pretensão liminar de despejo, a tornar-se 

desnecessária diante da voluntária desocupação do imóvel pelo requerido, 

sendo, portanto, perfeitamente possível a alteração para seguir a ação 

somente pela cobrança dos alugueres e acessórios. Isto posto, defiro a 

alteração do pedido, de modo a excluir o despejo do objeto da ação, 

focado doravante na cobrança de aluguéis e acessórios. Anote-se no 

distribuidor. Por conseguinte, excluído o despejo, cuja liminar já tivera 

indeferimento, o processo segue o rito ordinário, a teor do art. 59 da Lei 

8.245. Logo, designo audiência de conciliação para o dia 14 de setembro 

de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida 

com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer 

à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, concluso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000321-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 
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prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 28162070.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000003-46.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º). 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos. 2. Caso a parte autora não 

seja localizada, desde já determino sua intimação por edital, com o prazo 

de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, 485, § 1º). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015454-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS KNAAK (REU)

THEODORO CLAUDIO KROETZ (REU)

LUZIA SANCHES KNAAK (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015454-14.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002379-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA CONTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER RAMME BAU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SERGIO ANDRE RODRIGUES OAB - 488.597.101-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002379-10.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. A fim de viabilizar a análise dos 

pedidos formulados na petição sob Id. 18690253, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove a averbação da admissão judicial da execução 

sobre o prontuário do veículo, conforme preconiza o art. 792, inciso II, do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000249-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN (REQUERIDO)

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 28142286.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005300-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTOTI PEREIRA (EXECUTADO)

CLEUZA MARIA FRIGO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005300-68.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Em que pese a distribuição dos embargos à execução deva 

ser feita por dependência e autuado em apartado, conforme disposto no 

art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, o e. TJMT reconhece que a 

oposição dos embargos nos próprios autos da execução constitui erro 

escusável e sanável, em observância ao princípio da instrumentalidade 

das formas (neste sentido: TJMT - 1011299-47.2018.8.11.0000, Relator 

Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 13.02.2019, Publicado em 15.02.2019). 2. Destarte, determino 

a intimação do executado João Bertoti Pereira, por meio da Defensoria 

Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a distribuição 

autônoma e por dependência dos embargos à execução sob Id. 15493409, 

sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003155-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FRAGA (EXECUTADO)

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIO DE SOUZA FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003155-73.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando a oposição dos 

embargos a execução sob n. 1009131-61.2017.8.11.0015, em apenso, o 

que perfectibiliza o ato citatório, desnecessária a nomeação de curador 

especial aos executados citados por hora certa, conforme determina o art. 

72, inciso II, do CPC. 2. Esclareço que o preenchimento dos dados junto a 

Sistema PJ-e ocorre de forma automática, considerando as informações 

constantes no banco de dados da Receita Federal do Brasil, o que 

impossibilita, por motivos técnicos, a análise dos pedidos formulados na 

petição sob Id. 15066571. 3. Certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo 

para pagamento concedido aos executados, devidamente citados 

conforme Ids. 8789464 e 12595981. 4. A fim de viabiliza os pedidos 

formulados na petição sob Id. 14961490, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte ao autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 5. Decorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015414-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO OAB - SP166822 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TINTA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 27645656.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015507-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO SCHANNE (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 27644026.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000045-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY PAIXAO NUNES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 28060020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015175-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BENEZ (EXECUTADO)

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 27893741.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015506-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL NICOLI (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 27897743.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000348-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL VERAS CLEMENTE DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIOS ALEXANDRE DE JESUS (REQUERIDO)

EDNA TELMA ALEXANDRE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000348-75.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca. 2. Destarte, determino a imediata redistribuição do feito para a 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, observadas 

as formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011436-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA DOS SANTOS ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26350233.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011536-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 
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(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26351359.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011641-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO OAB - MT14583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26354273.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012321-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON ESTAVARENGO (EXECUTADO)

EDNILSON ESTAVARENGO - FERRAGENS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26359205.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012392-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO OESTE COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

CARLOS DOMINGOS BAU (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26360901.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012718-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26368859.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012689-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI OAB - MG147850 

(ADVOGADO(A))

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE KONZELMANN (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme decisão ID 26367114.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268772 Nr: 8947-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIDAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO, para devolução dos autos nº 8947-59.2016.811.0015, 

Protocolo 268772, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004138-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO GONCALVES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004138-72.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que o executado 

Aparicio Gonçalves Neto compareceu aos autos espontaneamente, ao 

celebrar acordo com a parte exequente (Id. 10254024), com fulcro no art. 

239, § 1º, do Código de Processo Civil, o dou por citada da presente 

execução. 2. Intime-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 
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do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007490-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DIOSTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSU CASTILHO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007490-38.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Com fundamento no art. 845, § 1º, do 

Código de Processo Civil, considerando que o imóvel indicado pertence ao 

cônjuge da executada, determino a lavratura do termo de penhora de 

fração ideal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

descrito na matrícula n. 14.328, registrada junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Juara/MT, de propriedade de Angelo Dias Paulista (Id. 

13257445), observando-se os requisitos constantes no art. 838 do Código 

de Processo Civil. 3.1. Nomeio a executada Mitsu Castilho de Carvalho 

Paulista fiel depositária do imóvel penhorado (art. 840, § 2º, Código de 

Processo Civil). 3.2. Com fundamento no art. 844 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie a averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, sob pena de desconstituição da penhora. 4. 

Cumpridas as determinações acima, intime-se a executada, por carta com 

aviso de recebimento, para, querendo, se manifeste acerca da penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, na forma do art. 

841, § 1°, do Código de Processo Civil. 4.1. Intime-se, ainda, Angelo Dias 

Paulista, cônjuge da executada, por carta com aviso de recebimento, para 

que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

penhora, sob pena de preclusão (art. 842, CPC). 4.2. Deverá a Sra. 

Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo do item “4” e “4.1.”, com 

ou sem manifestação. 5. Na sequência, expeça-se a competente carta 

precatória para que seja procedida a avaliação do imóvel penhorado por 

meio de oficial de justiça (art. 870, Código de Processo Civil). 5.1. Com o 

cumprimento da carta precatória, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da avaliação, sob pena de 

preclusão (art. 872, § 2º, do Código de Processo Civil). 5.2. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação, oportunidade em será verificada a 

necessidade de redução ou ampliação da penhora (art. 874 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010624-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR GEUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010624-73.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. O art. 805 do Código de Processo Civil 

assegura ao devedor o direito de ser executado pela forma menos 

gravosa, mas não a ponto de não se observar o disposto no art. 835 do 

Código de Processo Civil, ou seja, o respeito a ordem de preferência da 

penhora. 1.1. Assim, é direito do credor a observância da ordem de 

preferências de penhora, sendo que a finalidade da execução é garantir 

ao credor a satisfação de seu crédito, revelando-se possível flexibilizar a 

ordem legal somente quando a parte executado demonstrar que a penhora 

realizada em dinheiro lhe é mais gravosa e também que ela não acarreta 

prejuízo ao exequente. 1.2. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA NA FORMAÇÃO DO TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL. BLOQUEIO ON LINE, SEGUIDO DE PENHORA. 

OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. (...) 2. O deferimento de bloqueio on 

line e subsequente penhora de depósitos financeiros atende à ordem 

preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, cuja prioridade absoluta é o 

dinheiro (§ 1º, primeira parte, do mesmo artigo). Para obter a modificação 

da penhora, o executado deve demonstrar não apenas que sua proposta 

de constrição lhe é menos onerosa, mas também que ela não acarreta 

prejuízo ao exequente. À menor gravosidade de um meio de execução 

deve associar-se, necessariamente, sua maior eficácia (arts. 805, 

parágrafo único, e 847, caput do CPC). (...) 4. Desprovimento do recurso. 

(TJRJ - AI: 00463909620188190000, Relator: Des(a). Marcos Alcino de 

Azevedo Torres, Vigésima Sétima Câmara Cível, Data de Julgamento: 

05/12/2018). 1.3. “In casu”, o valor de mercado indicado na avaliação do 

bem ofertado é insuficiente para saldar a dívida (Id. 11417310). 1.4. Dessa 

forma, a parte exequente pode recusar a nomeação de bens à penhora, 

eis que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 

805 do CPC), a execução é feita no interesse do credor (art. 797 do CPC). 

1.5. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA. A jurisprudência referenda a 

possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando 

este for de difícil alienação, ou restar demonstrada a inconveniência na 

indicação, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do 

executado. A recusa, por outro lado, deve ser fundamentada, deixando 

claro qualquer impedimento quanto à satisfação do crédito. (TRF 4ª R.; AG 

5015378-29.2018.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Andrei Pitten 

Velloso; Julg. 18/12/2018; DEJF 20/12/2018). 1.6. Desse modo, ACOLHO A 

RECUSA do exequente quanto ao veículo ofertado à penhora pelo 

executado. 2. Com fundamento no art. 845, § 1º, do Código de Processo 

Civil, considerando que o imóvel indicado pertence à cônjuge do 

executado, determino a lavratura do termo de penhora de fração ideal 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na 

matrícula n. 24.729, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Sinop/MT, de propriedade de Marlene Marli Becker Geuda (Id. 11592741), 

observando-se os requisitos constantes no art. 838 do Código de 

Processo Civil. 2.1. Nomeio o executado Altair Geuda fiel depositário do 

imóvel penhorado (art. 840, § 2º, Código de Processo Civil). 2.2. Com 

fundamento no art. 844 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a 

averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, sob pena de desconstituição da penhora. 3. Cumpridas as 

determinações acima, intime-se o executado, por meio de seus 

advogados, para, querendo, se manifeste acerca da penhora, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, na forma do art. 841, § 1°, do 
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Código de Processo Civil. 3.1. Intime-se, ainda, Marlene Marli Becker 

Geuda, cônjuge do executado, por carta com aviso de recebimento, para 

que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da 

penhora, sob pena de preclusão (art. 842, CPC). 3.2. Deverá a Sra. 

Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo do item “3” e “3.1.”, com 

ou sem manifestação. 4. Na sequência, expeça-se o competente mandado 

para que seja procedida a avaliação do imóvel penhorado por meio de 

oficial de justiça (art. 870, Código de Processo Civil). 4.1. Com o 

cumprimento do mandado, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestem acerca da avaliação, sob pena de preclusão 

(art. 872, § 2º, do Código de Processo Civil). 4.2. Após, voltem-me 

conclusos para deliberação, oportunidade em será verificada a 

necessidade de redução ou ampliação da penhora (art. 874 do Código de 

Processo Civil). 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005204-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (EXECUTADO)

DARCY MACIEL COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005204-87.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado nas petições sob Ids. 11874313 e 11874436, em 

conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do 

Código de Processo Civil. 2. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo 

Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso 

tenha procurador constituído nos autos; b. por carta com aviso de 

recebimento, caso seja representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso 

não tenha procurador constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido 

citado(a,s) por edital na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase 

de conhecimento – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o 

pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. 2.1. Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano 

entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento de cumprimento 

de sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade 

com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais 

custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 

o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do Código de Processo 

Civil. 5. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento. 6. Após, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004614-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO BEDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MICHAELSEN (EXECUTADO)

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

SILVIA CELLONI MICHAELSEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004614-76.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder(em) à entrega de “23.200 (vinte e três 

mil e duzentas) sacas de soja, de 60 kg cada, tipo exportação”, conforme 

descrito na exordial, de forma individualizada se lhe couber escolha, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme 

disposto no art. 811 e art. 813 c/c art. 806, todos do Código de Processo 

Civil. 2. Com fulcro no art. 827 do Código de Processo Civil, aplicado por 

analogia, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, sendo tal valor reduzido pela metade em caso de pronto 

cumprimento da obrigação. 3. Consigne-se no mandado de citação a 

ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, que deverá 

imediatamente ser cumprida caso não haja o pagamento integral da dívida 

no prazo legal (art. 806, § 2º, CPC). 4. Expeça-se a competente certidão 

de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as respectivas custas. 

4.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as 

averbações efetivadas, sob pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, 

CPC). 5. Indefiro o pedido de expedição de certidão de dívida judicial para 

fins de protesto, prevista no art. 517, do Código de Processo Civil, uma 

vez que tal hipótese somente é cabível no procedimento de cumprimento 

de sentença, o que não é o caso dos autos. 6. Indefiro, por ora, o pedido 

de inscrição do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, 

uma vez que tal medida se mostra cautelosa, devendo-se aguardar a 

citação e o prazo para pagamento voluntário, bem como a ausência de 

bens à constrição. 7. Indefiro, ainda, o pedido de ordem de arrombamento 

e requisição de força policial, diante da ausência dos requisitos elencados 

no artigo 846 do CPC. 8. Cumpridas as determinações acima, intimem-se 

as partes, por meio de seus advogados, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a escolha feita pela outra e/ou formular os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão (art. 812, 

CPC). 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 21 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012558-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR ALVES BATISTA (EXECUTADO)

JOCIMAR ALVES BATISTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012558-66.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 16060307 e, 

por conseguinte, determino a expedição de mandado de penhora, 

avaliação e remoção dos veículos Honda/CG 125 FAN ES, 2010/2010, cor 

preta, placa NPF-5116 e VW/Saveiro 1.8, 2001/2001, cor amarela, placa 

KEI-5116, a ser cumprido no endereço indicado no Id. 11245288, devendo 

estes serem entregues em mãos à parte exequente, que, desde já, nomeio 
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como fiel depositária dos bens eventualmente removidos (art. 840, § 1º, 

CPC). 1.1. Custas pela remoção à encargo da parte exequente. 2. Na 

mesma oportunidade, intime-se pessoalmente a parte executada da 

penhora para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão (art. 841, CPC). 3. Em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção. 4. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003176-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003176-15.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Em atenção aos pedidos formulados nas petições sob Ids. 

16297754 e 16520177, oportuno ressaltar que embora o Código de 

Processo Civil de 2015 não tenha vedado expressamente a possibilidade 

de citação por correio em processos de execução, tratando-se de 

execução de título extrajudicial, se mostra indispensável uma leitura 

sistemática do Código de Processo Civil, não podendo o artigo 247 ser 

interpretado de forma isolada. 2. Isto porque, a citação do executado é ato 

complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, 

de constrição patrimonial (penhora, avaliação e arresto), em estrito 

cumprimento ao disposto no art. 829, § 1º (“do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça(...)”) e art. 830 (se o oficial de justiça não encontrar 

o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução), ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que a citação 

postal não atende as peculiaridades das ações de execução acima 

expostas. 3. Outrossim, havendo antinomias e, neste caso, incabível a 

solução do conflito por meio dos critérios hierárquico e cronológico, 

deverá ser aplicado o critério da especialidade, o qual prescreve que a 

norma especial prevalece sobre a geral. 4. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Da 

leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o 

legislador optou por manter a citação das execuções por quantia certa a 

cargo do Oficial de Justiça. Interpretação em sentido diverso [expedição 

de carta de citação e posterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação] mostrar-se-ia contraproducente, elevando desnecessariamente 

os atos processuais, em contrariedade aos princípios norteadores do 

Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076974658, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 09/05/2018). (grifos acrescidos). 5. Ante o exposto, indefiro o 

pedido de citação pelo correio, devendo a citação ser realizada, 

exclusivamente, por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 

829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007113-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA REGINA BERTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007113-33.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder à entrega de “231.000 kg (duzentos e trinta e um mil 

quilogramas), equivalentes a 3.850 (três mil, oitocentos e cinquenta), 

sacas de soja em grãos, tipo exportação, com até 14% de umidade, com 

até 1% de impureza e com até 8% de avariados, 8% de esverdeado e 

30% de quebrados, com relação aos avariados totais, dentre os 8%, 

somente será admitida a porcentagem de até 4% de grãos ardidos e 

queimados e até 6% de mofados, sacas de 60 kg cada, da safra 

2017/2018”, conforme descrito na exordial, de forma individualizada se lhe 

couber escolha, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), conforme disposto no art. 811 e art. 813 c/c art. 806, 

todos do Código de Processo Civil. 2. Com fulcro no art. 827 do Código de 

Processo Civil, aplicado por analogia, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, sendo tal valor reduzido pela 

metade em caso de pronto cumprimento da obrigação. 3. Consigne-se no 

mandado de citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da 

obrigação, que deverá imediatamente ser cumprida caso não haja o 

cumprimento integral da obrigação no prazo legal (art. 806, § 2º, CPC). 4. 

Expeça-se a competente certidão de admissão judicial da execução, nos 

moldes do art. 828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente 

recolhidas as respectivas custas. 4.1. Deverá a parte exequente 

comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob 

pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 5. Cumpridas as 

determinações acima, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a escolha feita 

pela outra e/ou formular os requerimentos que entender cabíveis, sob 

pena de preclusão (art. 812, CPC). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005339-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005339-65.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. No caso em tela, torna-se 

imperativo que a pessoa jurídica demonstre cabalmente que com o 

dispêndio das despesas processuais o funcionamento da empresa 

restará comprometido e que os empresários também não possuam 

condições de arcar com as custas judiciais. 3.1. Sobre o tema, cabe 

destacar que a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça, que 
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prescreve: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com 

ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com 

os encargos processuais” 3.2. Logo, a assertiva autoral, 

desacompanhada de comprovação efetiva que ateste sua má situação 

financeira, não se mostra suficiente para que seja deferido à empresa 

exequente o benefício da gratuidade de justiça. 4. Assim, perfaz evidente 

que a autora não pode ser considerada como pobre na acepção da Lei n. 

1.060/50 e do artigo 98 do CPC, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. 5. Por conseguinte, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por 

consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 

485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

VALDOMIRO FLAVIO ZANINI (EXECUTADO)

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000850-82.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. No caso em tela, torna-se 

imperativo que a pessoa jurídica demonstre cabalmente que com o 

dispêndio das despesas processuais o funcionamento da empresa 

restará comprometido e que os empresários também não possuam 

condições de arcar com as custas judiciais. 3.1. Sobre o tema, cabe 

destacar que a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça, que 

prescreve: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com 

ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com 

os encargos processuais” 3.2. Logo, a assertiva autoral, 

desacompanhada de comprovação efetiva que ateste sua má situação 

financeira, não se mostra suficiente para que seja deferido à empresa 

requerente o benefício da gratuidade de justiça. 4. Assim, perfaz evidente 

que a autora não pode ser considerado como pobre na acepção da Lei n. 

1.060/50 e do artigo 98 do CPC, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. 5. Por conseguinte, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por 

consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 

485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010793-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS -TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010793-60.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Em que pese a distribuição dos embargos à execução deva 

ser feita por dependência e autuado em apartado, conforme disposto no 

art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, o e. TJMT reconhece que a 

oposição dos embargos nos próprios autos da execução constitui erro 

escusável e sanável, em observância ao princípio da instrumentalidade 

das formas (neste sentido: TJMT - 1011299-47.2018.8.11.0000, Relator 

Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 13.02.2019, Publicado em 15.02.2019). 2. Destarte, determino 

a intimação da parte executada, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova a distribuição autônoma e por 

dependência dos embargos à execução sob Id. 17004737, sob pena de 

preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002171-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS RANURO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002171-55.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 22960461), 

devidamente ratificado (ID. 25570880). 2. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Cumpre 

consignar que, a extinção do feito nos termos do artigo supracitado não 

acarreta prejuízo às partes, uma vez que constituiu título executivo judicial 

(NCPC, art. 515, II), possibilitando, em caso de descumprimento da avença, 

o prosseguimento do feito. 4. Ficam dispensadas eventuais custas 

remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. 5. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002108-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEN MACHADO DE VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002108-93.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 23651892). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 
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JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005183-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005183-43.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a RENÚNCIA 

ao direito sobre o qual se funda a ação formulada no ID. 26258018. 2. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil. 3. Com fulcro no artigo 90 do Código de Processo Civil, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Todavia, fica sobrestada a cobrança, tendo em vista a 

concessão dos benefícios da gratuidade (ID. 24299899). Sem condenação 

em honorários advocatícios, diante da ausência de triangulação 

processual. 4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015568-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015568-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

NOEMIA WERLANG REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 1. Intime-se a autora, 

por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, incluindo o Sr. Oldemar José Werlang no polo ativo da 

presente ação, uma vez que, pelo contexto fático narrado na petição 

inicial, foi quem efetuou o pagamento referente a internação, sendo, 

portanto, parte legítima para requerer a restituição dos valores 

dispendidos. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da 

parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003044-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (EXECUTADO)

NAIR SODER BERNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003044-55.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: RENI BERNO, 

NAIR SODER BERNO Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19474230 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

dos executados e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino o cumprimento da decisão de ID. 12803162. 3. Restando 

infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a Exequente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010391-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA CORDEIRO DIOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010391-08.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDINEIA CORDEIRO DIOGO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intime-se a autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

cinco dias, cumpra a decisão de ID. 22999580, sob pena de indeferimento 

da inicial. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011512-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA SALES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011512-71.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZULMIRA FERREIRA SALES DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Intime-se a autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, cumpra a decisão de ID. 

23699988, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. 
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Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006057-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO ALISSON PERES OAB - DF15284 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006057-28.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REU: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. 1. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, 

cumpra a decisão de ID. 22152178, procedendo o pagamento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DALMOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DALMOLIN OAB - PR25162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000275-06.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

JULIO CESAR DALMOLIN EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

1. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para à 1ª Vara Cível local, sendo o processo equivocadamente distribuído 

perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. Deste modo, determino a 

redistribuição do presente feito à 1ª Vara Cível desta Comarca. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000228-32.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

DOMINGOS CONCEICAO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Em 

consulta aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço 

residencial indicado pelo autor é diverso daquele constante nos dados 

cadastrais junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na 

declaração de residência carreada em ID 28079834 não há qualquer 

justificativa quanto ao motivo de seu domicílio no endereço de Luciney 

Alves Conceição. 3. Assim sendo, no que tange a comprovação do 

endereço, entendo necessária sua demonstração não só para fins de 

fixação da competência como também amparar a verossimilhança de suas 

alegações, sobretudo considerando a proliferação de demandas como 

esta, motivo pelo qual, determino a intimação do requerente, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou 

outro documento apto a comprovar sua residência, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção 

legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247007 Nr: 16505-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS IDELFONSO, WELLINA 

DALVA FURRIER ILDEFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Alves de Sá - OAB:OAB/MT 

24654/O, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, PAULO 

FIDELIS MIRANDA GOMES - OAB:23126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - OAB:18827

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE CEOLIN,  para devo lução dos autos n º 

16505-19.2015.811.0015, Protocolo 247007, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 107764 Nr: 191-08.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TINTAS CORAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA DA COR COMÉRCIO DE TINTAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133.551-SP, MARIO EDUARDO LOURENÇO MATIELO - OAB:72.905 

SP, ROBERTA MAMPRIN DE MARIN - OAB:227.054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Ré, ao pagamento da 

importância de R$ 76.079,60 (setenta e seis mil, setenta e nove reais e 

sessenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do efetivo desembolso de cada operação, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. CONDENO a ré, nas custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em julgado da sentença, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257293 Nr: 2110-85.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELI CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUENO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

- OAB:19070-MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, com fundamento no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91 

(com as alterações dada pela Lei nº 12.112/09), JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato de locação, 

deixando de decretar o despejo da ré do imóvel inicialmente caracterizado, 

eis que já desocupou o imóvel, condenando-a ao pagamento dos aluguéis 
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vencidos desde 10/11/2015 até a data da efetiva desocupação, 

10/08/2016, devendo ser descontado a importância de R$ 600,00 

(seiscentos reais) já pagos pela ré (fl. 06), corrigidos monetariamente e 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de 

cada aluguel, e multa equivalente a um aluguel (R$ 2.420,00), nos moldes 

da cláusula XV (fl. 29).CONDENO a ré, nas custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em julgado da sentença, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126704 Nr: 5918-11.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 (...) Pelo exposto, com fundamento no art. 475 do Código Civil c/c art. 487, 

I do CPC, julgo parcialmente procedente a presente ação para declarar 

rescindido o contrato entabulado entre as partes, fls. 30/32, e condenar o 

requerido à restituição do valor pago pelo veículo, bem como ao 

pagamento da multa contratual de 10% prevista na cláusula 7ª, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária a 

partir da data do efetivo prejuízo.Fica estabelecido que o veículo deverá 

ser colocado à disposição/devolvido ao requerido com o IPVA, seguro 

obrigatório DPVAT, licenciamento e eventuais multas devidamente pagos, 

sem qualquer gravame. Considerando que cada litigante foi vencedor e 

vencido, nos termos do art. 86 do CPC, condeno-os ao pagamento das 

custas processuais no percentual de 50% para cada parte, e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 para os advogados de cada 

litigante, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º do 

CPC com relação ao requerente, eis que beneficiário da justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, 

caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217675 Nr: 16750-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 16750-64.2014.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por SUPERMASSA E ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA em face de FELIPE GRANDO, posteriormente convertida 

em ação de execução de título judicial, fl. 76/77.

Entre um ato e outro, por petição de fls. 111/112, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

Por fim, por petição de fl. 116, a exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 111/112, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Defiro o desentranhamento do título que instruiu a exordial solicitado à fl. 

117, mediante cópia e termo nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256973 Nr: 1931-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MUNDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP, 

MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 1931-54.2016.811.0015

Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (fls. 116/117).

 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte exequente (CPC, art. 90). 

Sem condenação em honorários advocatícios.

 4. P.R.I.C. Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

 Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182588 Nr: 3560-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYANE MELO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Número do Processo: 3560-68.2013.811.0015

Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará de levantamento das importâncias 

depositada e penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 

175/176, intimando-se pessoalmente o Exequente.

Com relação ao pedido de fl. 174, entendo que não merece prosperar, uma 

vez que não houve o pagamento do débito no tempo e modo devido, deste 

modo, incidindo multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, 

conforme disposto no art. 523, §§ 1º e 2º do CPC.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 31119 Nr: 1760-54.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OSVALDO PITT - ESPÓLIO, LEDA MARIA COSER 

PITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS PEDRO DE FAVERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Número do Processo: 1760-54.2003.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se o executado, para que, no prazo de cinco dias, traga aos 

autos o extrato completo dos meses de julho e agosto de 2019, da conta 

do Banco do Brasil que teve os valores penhorados à fl. 301.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228102 Nr: 4470-27.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD MARTINS DE ARAUJO TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.094-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 Processo nº 4470-27/2015

Código nº 228102

Vistos, etc.

Intime-se o Banco/Réu para que, no prazo de 5 dias, traga aos autos os 

contratos de financiamentos de números 0043006741026 e 

000049419164, celebrados com o Autor da presente ação, sob pena de 

admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 404 do 

C.P.C.

Com ou sem manifestação, voltem-me cls. para sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124192 Nr: 3405-70.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETE RIZZI LEIVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, DEBORA ALINE 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT25641O

 (...) Por essas razões, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

(fls. 85/87), para que produza seus devidos efeitos, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do 

CPC, DECLARANDO nula a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada 

às folhas 115/116, do Livro 097, no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de 

Sinop/MT (fls. 21). Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício 

de Sinop/MT, para que proceda ao CANCELAMENTO da averbação 

“R-03-17.219”, bem como da averbação anotada dando conta da 

existência da presente ação (Ofício nº 292/2010 – fls. 29), na matrícula de 

nº 17.219 (fls. 16).Honorários advocatícios conforme pactuado, e custas, 

se houverem, pela Ré, nos termos do artigo 90 do CPC.Considerando a 

desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de janeiro de 2020.CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 4350-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE GOMES DA COSTA - ME, MARLENE 

GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVÂNIA BENEDIT SOUZA - 

OAB:16.224, Ivânia Benedit Souza - OAB:16224

 Número do Processo: 4350-62.2007.811.0015

Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, se manifestem 

sobre os valores penhorados às fls. 265/266.

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 16 de janeiro de 2019.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 12324 Nr: 2044-67.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIA LICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIRO SCHMENGLER, LINEU DE PRÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Número do Processo: 2044-67.2000.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por EMÍLIA 

LICK em face de ADELIRO SCHMENGLER e LINEU DE PRÁ.

Por petição de fls. 266/267, a exequente requereu a extinção da ação, 

informando que os executados quitaram o débito.

Diante disso, considerando que os Executados quitaram integralmente a 

dívida, julgo extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Oficie-se ao Juízo Deprecado da Comarca de Cláudia/MT, dando-lhe 

ciência desta sentença.

Custas, se existirem, pelos executados.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130631 Nr: 9847-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ELENITA MIOSO 

QUAINI, RICARDO ANDRÉ QUAINI, MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, 

NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN, DANIELA RITTERBUSCH QUAINI, 

EDUARDO BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BELOTTI - 

OAB:48870/PR, ESIO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO - OAB:15.687-A, 

FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 
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OAB:14469-A/MT, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 22.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº 9847-52.2010

Vistos etc.

Cumpra a Srª Gestora a determinação contida no penúltimo parágrafo da 

sentença proferida nos embargos à execução nº 8168-80.2011, 

trasladando cópia da referida decisão para os presentes autos.

Após, intime-se o exequente para que cumpra o acórdão de fls. 520/523, 

retificando e atualizando o débito exequendo sem a cobrança da comissão 

de permanência, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Por fim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a petição de 

fls. 509/516 no prazo de cinco dias, e em seguida façam-me os autos cls. 

para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207002 Nr: 8583-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, REGIANE CARDOSO CANTARINI - 

OAB:172.054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 8583-58.2014.811.0015

Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (fl. 110).

 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154202 Nr: 2184-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO ANTONIO PELEGRINI E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT

 Número do Processo: 2184-18.2011.811.0015

Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a executada foi devidamente 

intimada para que se manifestasse sobre a penhora on-line realizada nos 

autos, fl. 137, contudo, quedou-se inerte, fl. 143.

 2. Deste modo, expeça-se o competente alvará de levantamento da 

importância penhorada nos autos, conforme requerido à fls. 140/141, 

intimando-se pessoalmente o exequente.

3. Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo 

extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do 

CPC.

4. Custas, conforme sentença de fls. 87/92.

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207318 Nr: 8862-44.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUISVON PRADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS AZUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B, RACHEL FISCHER MENNA BARRETO - OAB:OAB/SP 

248.779

 Número do Processo: 8862-44.2014.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 147, intimando-se 

pessoalmente o Exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204716 Nr: 6763-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR SANTOS SAMBUGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, Cristiane D agostine Vigne - OAB:28.526 SC, 

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 Número do Processo: 6763-04.2014.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fls. 189/190, intimando-se 

pessoalmente o Exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151283 Nr: 12386-88.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 
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OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Número do Processo: 12386-88.2010.811.0015

Vistos etc.

1. Intime-se o autor, por meio do advogado Felipe Gebauer de Negreiro, 

subscritor do acordo de fls. 160/161, para que, no prazo de cinco dias, 

junte aos autos o instrumento de mandato que lhe outorgou poderes, sob 

pena de não homologação da transação.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

homologação do acordo ou prosseguimento da ação.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234240 Nr: 8249-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:22513/O

 Número do Processo: 8249-87.2015.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por VOLMAR 

LODI em face de JUSSARA SOLETTI.

Após a citação da executada, por petição de fls. 150/151, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 150/151, julgando 

extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com fundamento no 

artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259169 Nr: 3177-85.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, para CONDENAR a empresa Ré, a 

título de indenização pelos danos morais causados ao Autor, ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, 

tendo em vista a relação contratual existente entre as partes (Inaplicável a 

Súmula 54 do STJ).CONDENO, ainda, a empresa Ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do CPC.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 17 de janeiro 

de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 29822 Nr: 352-28.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK 

JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Número do Processo: 352-28.2003.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de MARCELO HUCK.

Entre um ato e outro, por petição de fls. 528/530, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 528/530, julgando 

extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com fundamento no 

artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233249 Nr: 7599-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE FATIMA MELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 Número do Processo: 7599-40.2015.811.0015

Vistos etc.

1. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido à fl. 187, intimando-se 

pessoalmente a Exequente.

2. Por conseguinte, considerando que a executada quitou integralmente a 

dívida, julgo extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 

924, II do CPC.

3. Custas pela executada.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226951 Nr: 3866-66.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO NUNES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:160.262b OAB/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:150.793B OAB/SP, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR, PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA - 

OAB:124.899/SP

 (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 330, § 1º, inciso I, do CPC, 

declaro inepta a petição inicial com relação ao pedido de número “10” (fls. 

09), e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, condenando o Autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ficando a cobrança condicionada 

ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a 

assistência judiciária gratuita concedida às fls. 19.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172323 Nr: 7484-24.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALLY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MARIANA CRISTINA CORREA 

ANDRADE - OAB:OAB/MT.15.549

 (...) Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 

85, §2º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

101.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184341 Nr: 5417-52.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINHA APARECIDA FURLANETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT - BFB LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 (...) Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

apenas para DECLARAR nula a cláusula que estipula a contratação do 

Seguro de Proteção do Arrendatária, no valor de R$ 265,00 (duzentos e 

sessenta e cinco reais), ante a caracterização de venda casada.Como o 

contrato celebrado entres as partes teve fim em 12/02/2014, DETERMINO 

que a Ré restitua o valor cobrado a título de Seguro de Proteção do 

Arrendatária, na forma simples, ante a ausência de prova da má-fé, 

devidamente corrigido pelo INPC, a contar do desembolso, com incidência 

de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Todavia, havendo débito 

em aberto, fica autorizada a compensação.Considerando que a Ré 

sucumbiu em parte mínima dos pedidos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 86, condeno a Autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando a cobrança condicionada 

ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a 

assistência judiciária gratuita concedida às fls. 71.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 312812 Nr: 16279-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 30 dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de origem.

2. Quedando-se inerte, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 327771 Nr: 8035-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSÉ PETRY, GILDA VAZ PETRY, 

GILBERTO JOSÉ DA SILVA, ALDAIR PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado Aldair Petry foi 

devidamente citado às fls. 24/25, bem como houve a tentativa de citação 

dos executados Gilda Vaz Petry e Gilberto José da Silva nos endereços 

fornecidos pela exequente e nos endereços obtidos pelos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário, contudo, restaram infrutíferas, fls. 24/25 e 

44.

 2. Ademais, com relação ao executado Leonir José Petry constata-se que 

ele faleceu em 2014, conforme informação obtida por meio do sistema 

Infoseg (fls. 31/32) e certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 44).

3. Deste modo, determino a intimação da autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 30 dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução da presente 

missiva ao juiz de origem.

 4. Quedando-se inerte, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT.

5. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 300977 Nr: 9008-80.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da certidão de fl. 51, determino a devolução da presente missiva 

ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CADASQUEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000201-49.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA CADASQUEVES SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000218-85.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000276-88.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ROSANGELA DE LIMA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000282-95.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARINALVA PEREIRA COSTA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000329-69.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA VIEIRA DE LIMA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013870-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013870-09.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DOS SANTOS DA SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA” que MARIA DOS SANTOS DA SILVA move contra 

BANCO BRADESCO. Alega a requerente que se dirigiu ao banco/requerido 

no intuito de abrir uma conta a fim de receber o seu benefício 

previdenciário, no entanto, afirma que foi ludibriada pelo atendente, que 

não oportunizou a escolha entre uma conta isenta de tarifas e uma conta 

corrente padrão, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que 

sejam suspensos os descontos das tarifas bancárias de sua conta. É o 

relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Muito embora a requerente alegue que o banco/requerido não 

lhe oportunizou a abertura de uma conta bancária isenta de tarifas a fim 

de receber e sacar o seu benefício previdenciário, a verdade é que 

inexiste nos autos a prova de que ela tenha solicitado a abertura da sua 

conta corrente nos referidos termos, ônus que lhe incumbia, a teor do 

disposto no art. 373, I do CPC. Desta forma, uma vez ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de 

urgência, até porque nada impede a requerente de se dirigir ao 

banco/requerido e solicitar a alteração da modalidade da sua conta 

bancária a fim de se obter a almejada isenção de tarifas. Por fim, em 

consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não 

foram encontrados elementos que desabonem a declaração de 

hipossuficiência, razão pela qual defiro à requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000029-10.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: BANCO BRADESCO, BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” 

ajuizada por LUZIA DE FATIMA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO e 

BRADESCO SEGUROS S/A alegando, em síntese, que recebe benefício 

previdenciário e constatou débitos mensais nos valores de R$ 23,75 (vinte 

e três reais e setenta e cinco centavos) até R$ 44,41 (quarenta e quatro 
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reais e quarenta e um centavos) em sua conta bancária, referente a um 

seguro de vida que não contratou, razão pela qual busca a tutela deste 

juízo. A inicial veio acompanhada de documentos (ID. 

27793725/27793730). É o breve relatório. Fundamento e decido: O artigo 

300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 

1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. In casu, verifica-se que a parte autora não se 

desincumbiu de comprovar de forma satisfatória as alegações exordiais, 

tendo em vista que apenas alegou desconhecer a contratação do seguro 

de vida. Ademais, considerando que a questão demanda dilação 

probatória, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório 

e ampla defesa do requerido. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE. 

DILAÇAO PROBATORIA E INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE. SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de 

prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o 

direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, 

sendo de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos. 2. 

A necessidade de produção de provas e incursão no mérito da lide 

principal para maior elucidação acerca das alegações de que o 

empréstimo decorreu de fraude praticada por terceiros, obsta a 

antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos. 3. 

Recurso conhecido e não provido (TJ-DF 07009555720198070000 DF 

0700955-57.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 27/06/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Posto isso, 

indefiro a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-as de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Em igual prazo, deverá o banco requerido apresentar o contrato de 

seguro que embasou os descontos, bem como o extrato da conta 

bancária nº 01980-3, da Agência 0234, a fim de verificar o início e o valor 

cobrado do seguro de vida celebrado entre as partes, sob pena de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações da requerente a este 

respeito (artigo 398 e seguinte do CPC). Deverá constar no mandado que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISE RAQUEL DO CARMO BENEDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000001-42.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: HELOISE RAQUEL 

DO CARMO BENEDITO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. 1.2. Ainda em sede de liminar, requer a 

parte requerente a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de seja 

determinada a retirada de quaisquer ônus eventualmente incidentes sobre 

o bem, anteriores a consolidação da propriedade, bem como para seja 

expedido ofício à Secretária de Fazenda Estadual, comunicando a 

transferência da propriedade, para que se abstenha de cobrar IPVA da 

parte autora por período anterior a consolidação da propriedade. 1.3. Com 

a inicial, foram apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato (ID 27767524), comprovando que o 

bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente. 2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da 

parte requerida, consubstanciada por instrumento de protesto ID. 

27767525. 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo 

§ 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

concedo parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determino 

a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o 

pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida 

a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que 

a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 

4.2. Igualmente, indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda 

Pública Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal 

nesse sentido. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente 

poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, 

sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião 

do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

5.2. Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 

poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. 

Cite-se a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000030-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000030-92.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: BANCO BRADESCO, SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” 

ajuizada por LUZIA DE FATIMA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO e 

SABEMI SEGURADORA S/A alegando, em síntese, que recebe benefício 

previdenciário e constatou débitos mensais nos valores de R$ 63,02 

(sessenta e três reais e dois centavos) em sua conta bancária, referente 

a um seguro de vida que não contratou, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo. A inicial veio acompanhada de documentos (ID. 

27795119/27795125). É o breve relatório. Fundamento e decido: O artigo 

300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 

1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. In casu, verifica-se que a parte autora não se 

desincumbiu de comprovar de forma satisfatória as alegações exordiais, 

tendo em vista que apenas alegou desconhecer a contratação do seguro 

de vida. Ademais, considerando que a questão demanda dilação 

probatória, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório 

e ampla defesa do requerido. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE. 

DILAÇAO PROBATORIA E INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE. SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de 

prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o 

direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, 

sendo de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos. 2. 

A necessidade de produção de provas e incursão no mérito da lide 

principal para maior elucidação acerca das alegações de que o 

empréstimo decorreu de fraude praticada por terceiros, obsta a 

antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos. 3. 

Recurso conhecido e não provido (TJ-DF 07009555720198070000 DF 

0700955-57.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 27/06/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Posto isso, 

indefiro a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-as de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Em igual prazo, deverá o banco requerido apresentar o contrato de 

seguro que embasou os descontos, bem como o extrato da conta 

bancária nº 01980-3, da Agência 0234, a fim de verificar o início e o valor 

cobrado do seguro de vida celebrado entre as partes, sob pena de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações da requerente a este 

respeito (artigo 398 e seguinte do CPC). Deverá constar no mandado que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014329-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RIBEIRO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014329-11.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: VALDEIR RIBEIRO 

BATISTA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

27767300). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001422-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EZEQUIEL CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001422-04.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO EZEQUIEL CORREA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação 

formulada nos autos (ID. 28029333). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Eventuais custas 

remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem condenação em 

honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 21 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012449-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Certifique-se se o mandado foi cumprido e se decorreu o prazo de 

resposta. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007160-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RUDINEIA DAHMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO OAB - MT0016135A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA - LOJAS AVENIDA S.A (REU)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))
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Processo PJE 1007160-41.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da AUTORA para 

manifestar sobre petições e documentos juntados em 06/12/2019 e 

16/01/2020. Sinop-MT, 21 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004789-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004789-70.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CONDOMINIO 

MONDRIAN RESIDENCIAL REU: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifica-se a ausência da parte 

requerida na audiência de conciliação realizada no dia 12/12/2019, ID. 

27347825, contudo, pode-se ver no ID. 27182030, a petição do réu 

requerendo a redesignação da referida audiência. 2. Deste modo, atento 

aos princípios norteadores do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa e conciliação para o dia 14/05/2020 às 13:00 horas, a qual 

será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a 

ela comparecer, sob pena de multa do art. 334, § 8º do CPC. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, nos termos da decisão de ID. 18670162. Sinop/MT, 21 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007078-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEMMON VEIGA GUZZO OAB - SP187799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELMI TALITA AMORIM (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, 

Id. 28203065. Sinop-MT, 21 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003140-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ POLTRONIERI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

1003140-36.2019.8.11.0015 - Nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

14/5/2020, às 16:45 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local. Sinop-MT, 21 de janeiro de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011399-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. O. (REQUERIDO)

A. M. D. O. (REQUERIDO)

J. M. D. O. (REQUERIDO)

GISLAINE MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHAIANE DE MATOS OAB - RS94459 (ADVOGADO(A))

ELIANE MULLER VARELA QUADRI OAB - RS106143 (ADVOGADO(A))

OSVALDINA RODRIGUES MIGNONI VIEIRA OAB - RS98324 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

TRANSALOMAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO OAB - PR32091 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO as partes da DATA DA AUDIÊNCIA redesignada para o dia 19 de 

FEVEREIRO de 2020, às 14:30 horas, a ser realizada no gabinete da 4ª 

Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, conforme certidão de Id. 27238016. 

Sinop-MT, 21 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007418-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MELGAREJO DE VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DO R. DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: 

"Processo nº 1007418-17.2018.8.11.0015 - Designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 07/05/2020, à 15h15min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40-48. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008919-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MULLER (REQUERIDO)

MULLER TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça de id. 

27958647: “...Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos 

autos supra identificado, diligenciei-me na Rua das Avencas, 946, no 

Setor Residencial Sul, nesta cidade, por diversas vezes, local em que não 

localizei o veículo objeto do mandado no local e nem nas proximidades, 

assim busquei informações no local onde possui 03 apartamentos, sendo 

que no primeiro a Sra. Graciele afirmou residir no local há menos de 06 

meses e desconhecer a empresa requerida como o requerido Sr. Ivo 

Muller; no apartamento 02, fui atendido pela Sr. Augusto Martins, o qual 
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afirmou desconhecer os requeridos e o último apartamento 03 encontra-se 

desocupado; também busquei informações pela vizinhança mas nada 

souberam informar a respeito da parte requerida bem como sobre o 

veículo objeto do mandado. Ainda empreendi diligencias pelas ruas e 

avenidas desta cidade, mas não obtive êxito em localizar o veículo objeto 

da busca, razões pelas quais, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

APREENSÃO DO VEÍCULO objeto do mandado, bem como a citação da 

parte requerida MULLER TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELLI ME e IVO 

MULLER. Diante do acima exposto, suspendo minhas diligências, devolvo o 

mandado para as devidas providências, ficando no aguardo de novas 

determinações, haja visa que pelo endereço declinado e pelas 

informações obtidas a parte requerida, Muller Transporte e Logística Eirelli 

Me e seu representante legal, Sr. Ivo Muller, mudaram-se e atualmente 

encontram-se em lugar incerto e não sabido. Damos fé, Sinop, 13 de 

janeiro de 2020. WANDERLEY OLIMPIO - Oficial de Justiça." Sinop-MT, 21 

de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007646-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCONDES ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1007646-89.2018.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 21 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011729-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1011729-85.2017.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO a parte autora para manifestar sobre petição e 

documentos juntados em 11/10/2019. Sinop-MT, 21 de janeiro de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007159-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNALDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES PEREIRA SILVA OAB - 

657.586.253-53 (PROCURADOR)

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1007159-22.2018.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 21 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159661 Nr: 6975-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATTE DISITRIBUIDORA DE PNEUS - 

EMPRESA INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZACHIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANACLETO GIRALDELI FILHO 

- OAB:15502

 Defiro os pedidos de fls. 134/136, para o fim de determinar a pesquisa, 

junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada e o extrato de 

veículos do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157933 Nr: 5088-11.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JONYS NETO ORTIZ VANDERLINDE - 

ME, STR COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22555/O, ROBSON KELM 

GUSMÃO - OAB:13402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA - OAB:13.671/MT, MARCELO 

FALCÃO FERREIRA - OAB:OAB/MT 11.242, WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

determinando que seja excluído o nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno as requeridas ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito atualizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205150 Nr: 7106-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO LEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:4876-A/MT, JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - 

OAB:11160-B

 [...].Ademais, insta salientar que não há previsão legal para pagamento 

das custas ao final do processo, tampouco após liberação de bens do 

inventário. Deste modo, o simples fato de figurar o Espólio no polo ativo 

não faz presumir a impossibilidade de recolhimento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  c o n d i ç ã o  q u e  d e v e  s e r  d e m o n s t r a d a 

inequivocamente.Assim, diante do vasto patrimônio que é objeto do 

inventário dos bens deixados por Oscar Herminio Ferreira Filho e 
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considerando que o feito foi distribuído há mais de cinco anos, tempo 

suficiente para que os requerentes providenciassem recursos para 

atender às despesas processuais, INDEFIRO o pedido de recolhimento das 

custas após a liberação de recursos do inventário. Nesse sentido é a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 

GRAUITA –AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL 

DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. A 

“parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família” (Lei nº 1.060, de 05.02.1950, art. 4º, “caput”), o 

que não exclui a possibilidade de revogação da benesse, se verificada a 

inexistência dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 2. Quando se concede, anomalamente, 

autorização excepcional para que as custas e despesas do processo 

sejam satisfeitas ao final pela parte sucumbente, o que se opera, sem 

mais nem menos, é pura e simples concessão da AJG.” (TJ-MT Ap 

82083/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017). Grifei.Intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244514 Nr: 14768-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO BOTTINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PASQUALETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16648/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Defiro o pedido de fls. 665/666. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167509 Nr: 2382-21.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRO VELHO VITÓRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Código nº 167509

Considerando a juntada dos documentos às fls. 268/270, intimem-se as 

partes a se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos 

para sentença.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272661 Nr: 11440-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Código nº 272661

Às fls. 126/128, o exequente informa que celebrou acordo extrajudicial 

com a parte executada (fls. 133/135), pugnando que a executada seja 

intimada a apresentar a via do acordo assinado em juízo. Tal providencia 

não cabe a este juízo, haja vista que é de interesse das partes a 

formalização de eventual transação e sua apresentação ao juízo, para 

homologação.

Assim, intime-se o exequente a informar se tem interesse no 

prosseguimento do feito, caso em que deverá indicar o montante do débito 

remanescente, no prazo de dez dias, sob pena de extinção por falta de 

interesse processual.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197281 Nr: 382-77.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RONICKER BOITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KINHO MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVOIR LEANDRO ARAUJO - 

OAB:44040/RS, ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:17.759-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de declarar inexigível o débito no valor de R$1.820,68 (um mil, 

oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), referente ao contrato 

de nº. 6.80014439, determinando a exclusão do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ademais, condeno a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da 

Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (08/11/2012 - súmula 54 

STJ).Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257453 Nr: 2199-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE SEMENTES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMÉRCIO DE GRAÕS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GUELLA - 

OAB:22640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT

 [...] Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada pelo 

executado. Determino a intimação do Dr. Erli Henrique Garcia para que 

regularize a representação processual, no prazo de cinco dias, haja vista 

que a procuração de fls. 76 não foi assinada pelo outorgante. Após, 

conclusos.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198075 Nr: 1064-32.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAMILTON RIBEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Diante do exposto, considero resolvido o contrato firmado entre as partes 

e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, eis que é 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 30).Com o trânsito em julgado, 
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arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93003 Nr: 25-10.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PEREIRA, MARIA NUNES CAPILA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIDOTTO MARTINS, COLONIZADORA 

SINOP S/A, DORLI ROSSI, NELY FORTUNA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834/O - MT, FRANCIELE MARIA PERANDRÉ PERIN - 

OAB:22.836-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de adjudicar em favor dos requerentes o imóvel descrito na 

inicial, objeto da matrícula nº. 25.859, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Sinop/MT, consignando que, decorrido o prazo recursal, este 

julgado produzirá os efeitos da declaração de vontade não emitida (artigo 

501, do CPC/2015), suprindo a falta de escritura definitiva, servindo como 

título a ser transcrito no Registro de Imóveis.Por fim, diante da ausência de 

oposição à pretensão autoral e, ante a ausência de demonstração de que 

os requeridos se negaram a cumprir a obrigação extrajudicialmente, deixo 

de condená-los ao pagamento das custas e honorários processuais. 

Nesse sentido(...). Transitada esta em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Promova-se a 

exclusão de Dorli Rossi do polo passivo da ação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020.GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9071 Nr: 364-23.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CASOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE ORTOLANI, J. V. ORTOLANI & 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao INSS solicitando que informe se o executado recebe 

beneficio previdenciário, qual a natureza e valor mensal. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96762 Nr: 3774-35.2008.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIARARA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Código nº 96762

 Tendo em vista que o bem objeto da penhora de fls. 67 foi depositado em 

nome da representante da empresa devedora, intime-se PESSOALMENTE 

à executada para que, no prazo de cinco dias, indique o atual endereço da 

depositária, bem como apresente o produto em juízo, sob pena de lhe 

serem aplicadas as penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça, 

sem prejuízo das penalidades por depósito infiel.

Quanto aos demais pedidos de constrição de fls. 130 verso, devem ser 

formulados perante o Juízo Deprecante, pois o cumprimento da presente 

missiva se limita apenas a atos de expropriação de bens que se 

localizarem nesta Comarca.

 Intime-se.

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 358130 Nr: 9007-27.2019.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI DE ARAÚJO ROCHA, ADRIANA ROCHA, LUIZ 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

INDIANA LTDA, EDSON LENÇONE, NEUSA CAVALARO LENÇONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A

 Código nº 358130

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

aos autos cópia do termo de penhora dos bens referidos às fls. 77, uma 

vez que não há nas fotocópias acostadas a este feito o documento 

comprobatório de que o imóvel foi objeto de constrição quando o feito 

tramita pela Justiça do Trabalho .

 Com o aporte, expeça-se carta precatória para a avaliação dos bens, 

conforme requerido.

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004827-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

RODRIGO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

IVONE SALETE CAMIANSKI (EXECUTADO)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EXECUTADO)

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004827-19.2017.8.11.0015 Intime-se o requerente a 

se manifestar sobre o pedido deduzido no id 9460511, no prazo de cinco 

dias. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000082-88.2020.8.11.0015 O requerente alega que a 

requerida vem efetuando descontos mensais indevidos em seu benefício 

previdenciário, relacionados a um contrato de empréstimo, realizado de 

forma fraudulenta, no valor de R$ 915,24 (novecentos e quinze reais e 

vinte e quatro centavos), para desconto de 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais, no valor de R$ 31,10 (trinta e um reais e dez centavos) cada, 

com inclusão em 06/09/2018 e término em agosto de 2022. Assim, pugna 

pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a 

abstenção dos descontos dos débitos referentes às parcelas do contrato. 
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DECIDO: Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes 

os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, todos do CPC. O 

artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo 

legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. O requerente pleiteia que a 

requerida se abstenha de efetuar o desconto das parcelas de um contrato 

de empréstimo que alega não ter contraído. No entanto, não foi 

apresentado o extrato da conta bancária do requerente no período da 

aludida contratação, a fim de demonstrar que não foi disponibilizado o 

valor em seu favor. Outrossim, não há se falar em perigo da demora, por 

se tratar de valor de pouca monta, consistente em R$ 31,10 (trinta e um 

reais e dez centavos) descontados mensalmente, não se afigurando risco 

de difícil reparação caso o direito pleiteado lhe seja concedido apenas na 

sentença. Destarte, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao 

contraditório e a ampla defesa da empresa requerida, de modo que, 

somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar 

o direito da parte. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - 

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR 

MEIO DE TED NA CONTA DA APELANTE QUE SE BENEFICIOU DO 

EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE - CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Quando os 

documentos existentes nos autos corroboram a tese do banco 

demonstrando a disponibilização do crédito na conta do autor mediante 

TED e tendo sido realizada transações bancárias movimentando o dinheiro 

depositado na conta resta afastada a alegação de fraude a justificar a 

indenização pleiteada. (TJ-MT - APL: 00081323320148110015 

39229/2017, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

Data de Julgamento: 12/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2017)”. Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e nos termos do art. 334 do 

CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

14/05/2020, às 16h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-se a empresa 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012588-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. L. (REQUERENTE)

J. A. D. S. F. (REQUERENTE)

R. D. S. L. (REQUERENTE)

E. M. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OAB - PA012082 (ADVOGADO(A))

MAINE GOMES DE OLIVEIRA LADEIRA OAB - PA013036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que tomar CIÊNCIA/MANIFESTAÇÃO acerca do(a/s) PETIÇÃO/DESPACHO 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 24632085 - Despacho) Ato 

Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via Diário 

da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014307-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. B. (TESTEMUNHA)

A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. L. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que tomar CIÊNCIA/MANIFESTAÇÃO acerca do(a/s) PETIÇÃO/DESPACHO 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 26363448 - Decisão) Ato 

Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via Diário 

da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008106-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. P. (REU)

L. C. B. (REU)

A. P. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1008106-13.2017.8.11.0015 Vistos. 1. Intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação apresentada em quinze dias, sob pena de 

preclusão. 2. Em seguida, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para querendo, se manifestar em igual prazo. 3. Sem prejuízo, realize-se 

estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, com ambas as partes, 

e o(a) menor, expedindo-se Carta Precatória se necessário, visando 

verificar as condições socioeconômicas de todos, bem como quem está 

exercendo a guarda de fato do(a)(s) menor(es), se está recebendo os 

cuidados necessários, a existência de vinculo socioafetivo tanto com o 

genitor biológico quanto o registral, como a criança visualiza atualmente a 

figura paterna, como se dá a participação de ambos os pais na vida do(a) 

infante, se há algum tipo de prejuízo ou risco ao pleno desenvolvimento 

mental da prole no caso de inserção de mais um pai em seu cotidiano ou 

com a mudança registral e qualquer outra informação que a equipe julgar 

pertinente. O resultado deverá ser apresentado em quinze dias. A 

visitação deve ser in loco. 2.1 O estudo deverá ser elaborado e juntado 

aos autos antes da data abaixo aprazada para audiência. 3. Por fim, 

determino a produção de prova oral. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de março de 2020, às 14:00 horas para a oitiva 

de testemunhas e eventual interrogatório. 4. Intimem-se as partes para 

apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, se já não 

houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º) 5. Registro, ainda que cabe ao(a) 

advogado(a) da parte informar ou intimar as testemunhas por ele(a) 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do 

artigo 455 e seguintes do CPC. 5.1 Caso uma das partes seja 

representada pela Defensoria Pública, providencie a secretaria, a 

intimação pessoal das testemunhas arroladas por esta, nos moldes do 

artigo 455, §4º, inciso IV, do Código de Processo Civil. 8. Expeça-se o 

necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito #
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007365-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. S. (REQUERENTE)

K. S. S. (REQUERENTE)

C. S. S. (REQUERENTE)

ODAIR LEANDRO SCHEIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SILVA RAPOSO SCHEIBE (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 

do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, para INTIMAR o(a/s) 

ADVOGADO que patrocina PARTE AUTOR para que, querendo e dentro 

do prazo de 5(cinco) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAÇÃO acerca do(a/s) 

DECISÃO que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14407440 - Decisão)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012627-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA RAMALHO OAB - SP135964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. T. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARIA TRAD OAB - SP155794 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012627-30.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Designo o dia 24 de março de 2020, 

às 13h45min, para a realização do ato deprecado. 2. Intime-se a 

testemunha arrolada para comparecer à audiência. 3. Notifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 4. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando a data da audiência aprazada. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de outubro de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012727-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ DE SOUSA OAB - MG145160 (ADVOGADO(A))

CAIO CEZAR PEDROLLO MACHADO OAB - MS16857 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012727-82.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Designo o dia 24 de março de 2020, 

às 14h00min, para a realização do ato deprecado. 2. Intime-se a 

testemunha arrolada para comparecer à audiência. 3. Notifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 4. Oficie-se o Juízo Deprecante 

informando a data da audiência aprazada. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 18 de outubro de 2019. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012756-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMALHO OAB - SP36955 (ADVOGADO(A))

MARCIO GUANAES BONINI OAB - SP241618 (ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA RAMALHO OAB - SP135964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. M. (TESTEMUNHA)

H. T. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - 040.242.701-76 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012756-35.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Designo o dia 24 de março de 2020, 

às 14h15min, para a realização do ato deprecado. 2. Intime-se a 

testemunha arrolada para comparecer à audiência. 3. Notifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 4. Oficie-se o Juízo Deprecante 

informando a data da audiência aprazada. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 18 de outubro de 2019. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008087-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

G. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1008087-36.2019.8.11.0015 1. Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio 

requerido por Gracieli Petrazzini Mendes e Evandro Mendes da Silva, 

mencionando que estão separados de fato já há algum tempo e 

disciplinando as demais condições que regerão o divórcio. Juntaram 

documentos. 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A separação de fato 

restou satisfatoriamente comprovada nos autos, estando patente a 

inviabilidade e impossibilidade de reconciliação. Não há mais que se exigir 

lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º do artigo 226 da CF, com a 

alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe simplesmente que “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Outrossim, o Ministério 

Público pugnou pela homologação da avença. Assim, a dissolução da 

sociedade conjugal é medida que se impõe. No mais, o acordo avençado 

entre as partes se mostra hígido, eis que satisfatoriamente resguardados 

os interesses dos envolvidos. 3. DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, 

julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos 

termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 487, inciso 

III, “b”, do Código de Processo Civil, decretar o divórcio de Gracieli 

Petrazzini Mendes e Evandro Mendes da Silva, e ao mesmo tempo 

homologar o acordo pactuado no que tange às condições que o regerão. 

A mulher voltará a usar o nome de solteira, ou seja, Gracieli Macedo 

Petrazzini. 3.2. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta, servindo a presente decisão como mandado de 

averbação ao registro civil competente, encaminhando-se para o 

cumprimento sob os auspícios da Justiça Gratuita, devendo ser expedidas 

duas vias da Certidão de Casamento já constando a averbação, para 

entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos autos, bem como, formal 

de partilha com relação ao bem partilhado. 3.3. Atente-se a secretaria para 

desnecessidade de expedição de termo de guarda. 3.4. Forte no artigo 90, 

§ 3º, dispensado o pagamento das custa finais, se houver. Sem 

sucumbência, por se tratar de partes beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita. 3.5. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as 

deliberações, ao arquivo. 3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop, 14 de outubro de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012775-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARCON JUNIOR OAB - RO5510 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. O. D. S. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 767 de 908



E. C. D. S. (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012775-41.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Designo o dia 24 de março de 2020, 

às 14h30min, para a realização do ato deprecado. 2. Intime-se a 

testemunha arrolada para comparecer à audiência. 3. Notifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 4. Oficie-se o Juízo Deprecante 

informando a data da audiência aprazada. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 18 de outubro de 2019. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006629-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALMIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Angela Cristina Torete Trivizoli (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA OAB - MT0019519A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte 

Requerente/Invetariante para que, querendo e dentro do prazo de 

20(vinte) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC,: MANIFESTAR 

acerca do(a/s) item 3 e 4 do DESPACHO que se encontra nestes autos 

no(s) ID(s).( 20312888 - Despacho). Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248132 Nr: 17180-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Maria Perandré Perin 

- OAB:22.836 OAB/MT, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

10(10) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(46) sob pena 

de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 485 do 

CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263092 Nr: 5450-37.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5450-37.2016.811.0015 - cód. 263092

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: DAVI DOS SANTOS e ELENIR DOS SANTOS

ADVOGADO(S): LUCIANA BARBOSA GARCIA - DEFENSORA PÚBLICA MT

PARTE REQUERIDA: JEFERSON FERREIRA DUTRA DA COSTA, brasileiro, 

solteiro, autônomo, documentos não informados nos autos. Que se 

encontra em lugar incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: 10.560,00

FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

indicada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações 

constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, 

bem como INTIMAÇÃO dela para a audiência de conciliação designada 

para o dia 31 de março de 2020, às 14:00h, pelo Núcleo Conciliatório 

Familiar, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop/MT, sito no endereço 

ao final indicado, oportunidade em que deverá comparecer acompanhado 

ou defensor público, em conformidade com o despacho/decisão a seguir 

transcrito.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A representante do requerente e o 

requerido mantiveram relacionamento amoroso pelo período de 01 (um) 

ano, estando separados por aproximadamente o mesmo período. Da união 

nasceu o menor, sendo que o genitor não registrou o pequeno. O re 

querido alegou que não poderia deslocar-se do município em que se 

encontrava para comparecer no Cartório de Registro. Diante dos fatos, a 

representado ingressou no Judiciário para regularizar o nome do pai e 

alimentos para o sustento da criança.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos.1. Tendo em vista que deve ser priorizada a 

citação pessoal, proceda-se a localização do endereço da parte 

requerida, porém anoto que tal providência será realizada perante os 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário, por solicitação no site do Tribunal 

de Justiça por meio do Portal dos Magistrados e Siel. 2. Assim que 

informado o novo endereço, expeça-se novo mandado de citação, nos 

termos da decisão de f. 13, inclusive carta precatória, caso seja 

necessário.3. Em sendo infrutífera a citação pessoal, cite-se pela via 

editalícia. Prazo dilatório de 30 (trinta) dias – artigo 257, III do CPC.4. Se 

decorrido o prazo da resposta “in albis”, por passar a se tratar de réu 

revel citado por edital, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público com 

atribuição nesta Comarca, devendo o processo a ele ser enviado para 

apresentação de resposta, no prazo legal (em dobro, em se tratando de 

Defensoria Pública). 5. Após, ao(à) exequente para manifestação, no 

prazo de 10 dias.6. Intimem-se. Cumpra-se.Eu, Arnaldo de Sousa Nere, 

Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268397 Nr: 8667-88.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDL, LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA ESTER PERUZZO 

GADANI - OAB:25367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, Dra. Rafaela Ester 

Peruzzo Gadani, da audiência de conciliação redesignada para o dia 31 de 

março de 2020, às 16:00h, a realizar-se no sala de audiência de 

conciliação da Vara de Família de Sinop/MT; bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da certidão negativa de citação do requerido, devendo ser 

informado endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175984 Nr: 11633-63.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAD, EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) CERTIDÃO NEGATIVA que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(89) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, 

do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244207 Nr: 14559-12.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDJ, MTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico 

Fasip ) - OAB:14928/MT, IVAN SIDNEY RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

16.940-E, NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - 

OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) CONTESTAÇÃO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(102) 

sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 

485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001568-45.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Conforme DECISÕES de IDs. 27848848 e 27967941, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 1.459.361,41 (um 

milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e um 

reais e quarenta e um centavos), mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1015564-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA G. PÓVOAS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015564-13.2019.8.11.0015 ORDENANTE: MARIA HELENA G. PÓVOAS 

ORDENADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000053-38.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) REQUERIDO: NIVALDO SILVA DE 

MEDEIROS FILHO - ME Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000193-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TANANBI DALL ASTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000193-72.2020.8.11.0015 REQUERENTE: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ELIANE TANANBI DALL ASTRA 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000264-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LAUDELINO SABATINE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000264-74.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ADRIANO LAUDELINO SABATINE - ME Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000266-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIVALDO PACHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000266-44.2020.8.11.0015 REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ODIVALDO PACHI Vistos etc. I 

– CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000268-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN PIZATTO (REQUERIDO)

IDAIR BROCH (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000268-14.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CARMEN PIZATTO, IDAIR BROCH Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014435-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CESAR DENGO (REQUERENTE)

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA SAUNER POSSE OAB - PR35249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELF AUTOMACAO E SISTEMAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

EDERSON LEIVA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014435-70.2019.8.11.0015 REQUERENTE: IDS DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA, MAURI CESAR DENGO REQUERIDO: 

EDERSON LEIVA DE FREITAS, ELF AUTOMACAO E SISTEMAS EIRELI - ME 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003661-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERMOGENES FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RUY DE ALMEIDA BARROS JUNIOR (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JACOB SAUER PROCESSO n. 

1003661-78.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 22.341,00 ESPÉCIE: 

[Citação, Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

JOSE HERMOGENES FERREIRA BORGES Endereço: RUA ANTÔNIO 

CARLOS, 175, - ATÉ 329/330, JARDIM ALEXANDRE CAMPOS, UBERABA - 

MG - CEP: 38010-350 POLO PASSIVO: Nome: FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA Endereço: AVENIDA FARQUAR, 2986, - DE 2882 

A 3056 - LADO PAR, PEDRINHAS, PORTO VELHO - RO - CEP: 76801-470 

Senhor(a): JOSE HERMOGENES FERREIRA BORGES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, bem como EFETUAR O RECOLHIMENTO da diligência do(a) 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO, 

informando que a guia para o pagamento está disponível no site: 

www.tjmt.jus.br. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Oitiva Sala: VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP Data: 31/03/2020 Hora: 

14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. SINOP, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 158073 Nr: 5234-52.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA WITECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente do despacho abaixo 

transcrito, para comparecer devidamente acompanhado da partee das 

testemunhas na AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que se 

realizará no dia 10/03/2020 às 14:30 horas, no Edifício do Fórum da 

Comarca de Sinop - MT, devendo ser observado o art. 455,§ 1º do 

CPC/2015.

DESPACHO: "Vistos etc. I - Em razão da READEQUAÇÃO da PAUTA de 

AUDIÊNCIA, hei por bem REDESIGNAR a presente AUDIÊNCIA para 

10/03/2020 às 14h30min; II – MANTENHO o DESPACHO anterior quanto 

aos termos; III – DETERMINO aos ADVOGADOS que COMUNIQUEM a este 

juízo, com ANTECEDÊNCIA de 03 (três) dias da data da audiência, quanto 

ao COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a 

INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da 

testemunha, conforme § 3º do art. 455, CPC. IV – Caso haja o 

COMPARECIMENTO das PARTES/TESTEMUNHA(S) na data inicialmente 

aprazada, DETERMINO que os PRESENTES SAIAM INTIMADOS acerca 

desta REDESIGNAÇÃO; V – Outrossim, considerando a CONEXÃO 

existente entre este processo e os autos em apenso, TRASLADE-SE 

CÓPIA dessa DECISÃO para aqueles autos (#158072). VI – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158072 Nr: 5233-67.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA WITECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVOLU SERVIÇO AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CARLINE RABELO - 

OAB:226.469/SP

 Intimação dos advogados das partes do despacho abaixo transcrito, para 

comparecerem devidamente acompanhados da partes e das testemunhas 

na AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que se realizará no dia 

10/03/2020 às 14:30 horas, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop - 

MT, devendo ser observado o art. 455,§ 1º do CPC/2015.

DESPACHO: "Vistos etc. I - Em razão da READEQUAÇÃO da PAUTA de 

AUDIÊNCIA, hei por bem REDESIGNAR a presente AUDIÊNCIA para 

10/03/2020 às 14h30min; II – MANTENHO o DESPACHO anterior quanto 

aos termos; III – DETERMINO aos ADVOGADOS que COMUNIQUEM a este 

juízo, com ANTECEDÊNCIA de 03 (três) dias da data da audiência, quanto 

ao COMPARECIMENTO da TESTEMUNHA (art. 455, §1º, CPC), sendo que a 

INÉRCIA deste ATO importará na DESISTÊNCIA da INQUIRIÇÃO da 

testemunha, conforme § 3º do art. 455, CPC. IV – Caso haja o 

COMPARECIMENTO das PARTES/TESTEMUNHA(S) na data inicialmente 

aprazada, DETERMINO que os PRESENTES SAIAM INTIMADOS acerca 

desta REDESIGNAÇÃO; V – Outrossim, considerando a CONEXÃO 

existente entre este processo e os autos em apenso, TRASLADE-SE 

CÓPIA dessa DECISÃO para aqueles autos (#158072). VI – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008337-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008337-06.2018.8.11.0015 AUTOR(A): EDUARDO MARQUES DA 

ROCHA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 

30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011865-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SIRIO HARTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI OAB - MT22702/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DAGOSTINI VIGNE OAB - SC28526 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011865-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NILSON SIRIO HARTMANN REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por NILSON SIRIO HARTMANN em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS. Aduz a inicial que 

o Requerente “exerce a profissão de mecânico e é filiado da Previdência 

Social desde em 16/05/1985, conforme extrato do CNIS acostado aos 

autos”. Sustenta que “em 21/10/2014 nesta cidade, enquanto trabalhava 

junto a empresa Edsom Gomes de Farias ME (CNPJ: 080501610001-00), 

CTPS em anexo, sofreu uma queda de 04 (quatro) metros, na qual resultou 

na fratura na perna direita CID S82.2, submetendo-se a procedimentos 

cirúrgicos e desde então não se encontra apto para exercer suas 

atividades laborais”. Informa que “em decorrência do referido acidente de 

trabalho sofre com as seguintes patologias: FRATURA DE PLATÕ TIBIAL 

JOELHO DIREITO, ARTROSE, FRATURA CALCÂNEO, ARTRODESE 

TALOCALCANEANA NO PÉ ESQUERDO, PATOLOGIAS QUE 

ACARRETARAM A PERDA FUNCIONAL E PERMANENTE E DEFINITIVA 

PARA O TRABALHO DE MÊCANICO (CID 10: T93.2 E M17.9) CONFORME 

ATESTADOS E LAUDOS ANEXOS)”. Salienta, ademais, que “auferiu o 

benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91, 

concedido administrativamente, de 06/11/2014 a 30/04/2018 (NB: 

608.456.458-9), sendo que durante este período passou por perícias de 

prorrogação junto ao INSS”, contudo, “após a última reavaliação na esfera 

administrativa, mesmo na posse de atestados e laudos médicos afirmando 

a patologia e a necessidade de afastamento da atividade laboral foi 

cessado o benefício até então percebido, sob a alegação ‘não foi 

constatada a incapacidade laboral’”. Inconformado com a decisão 

arbitrária da Autarquia informa que “recorreu administrativamente à Junta 

de Recursos em 15/05/2018 (Protocolo 44233.748643/2018- 15) e que até 

a presente data não foi analisado o referido recurso”. Por essas razões, 

REQUER, “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, de imediato, com 

fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, face a probabilidade 

do direito e perigo de dano, determinando-se ao INSS que reestabeleça 

imediatamente o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário 

com o pagamento das prestações, em virtude dos laudos médicos 

juntados aos autos demonstrando a incapacidade laborativa do 

Requerente, devendo receber enquanto persistir a enfermidade”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 
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que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são 

ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA 

de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária à coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA ANTECIPATÓRIA MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o Requerente 

sofreu acidente de trabalho no dia 21/10/2014 que ocasionou na fratura 

da sua perna direita. Assim, destaco os principais tipos de Benefícios 

Previdenciários que podem ser concedido nos casos de acidente de 

trabalho: Consoante se depreende da redação do art. 59, da Lei n.º 

8.213/91, o “AUXÍLIO-DOENÇA será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Quanto aos requisitos para a 

concessão do benefício do AUXÍLIO-ACIDENTE, estão eles previstos no 

art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe: “Art. 86. O auxílio-acidente 

será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia”. Por sua vez, de acordo com o disposto no art. 

42 da Lei 8.213/91, o benefício da APOSENTADORIA por INVALIDEZ será 

devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão dos 

benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por 

invalidez pressupõe, entre outros, a averiguação da incapacidade para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência, tal incapacidade é 

verificada mediante exame médico-pericial. Nesse aspecto, entre os 

diversos laudos acostados aos autos, o Laudo Médico de ID. 23943468 

datado de 02/10/2018 atesta que o Autor possui artrose de joelho direito 

com sequela de fratura ocorrida em 2014, acidente com queda de telhado, 

com perda funcional definitiva, e o Laudo Médico de ID. 23943472 datado 

de 11/09/2019, de igual forma, atesta que ele possui sequela de fratura de 

platô tibial a direita, evoluindo com artrose de joelho, limitação de 

movimentos, perda da força da perna direita e perda funcional definitiva 

para o trabalho de mecânico, tendo condições apenas para trabalhos 

leves que não exijam flexão do joelho. Conclui-se, portanto, da análise dos 

documentos encartados nos autos, principalmente dos laudos médicos, 

que devido ao acidente de trabalho ocorrido no dia 21 de outubro de 2014, 

o Autor apresenta sequelas de fratura de platô tibial de joelho direito e 

artrose, o que implica na redução de sua capacidade laborativa. Dessa 

forma, o Autor possui sequelas decorrentes do acidente de trabalho que 

ocasionaram redução de sua capacidade laborativa, o incapacitando para 

o trabalho que habitualmente exercia, tendo diante disso, DIREITO a 

concessão do BENEFÍCIO de AUXÍLIO-ACIDENTE. Segundo observam 

Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior, o auxílio-acidente 

“é concedido como o pagamento de indenização mensal, quando após a 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultar sequelas que impliquem a redução da capacidade de labor do 

segurado.” (In: Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 

2004. 4.ª ed. Livraria do Advogado. P. 272). A propósito excertos de 

julgados: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCÍARIA – PEDIDO DE 

AUXILIO ACIDENTE –– INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –ART. 86 

DA LEI 8.213/1991- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ARTIGO 

41 DA LEI 8.213/91- APÓS A DATA 30.06.2009 DEVERÁ SER APLICADO 

OS INDICES EMPREGADOS A CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 

25.03.2015 E, A PARTIR DE ENTÃO CORRIGIDOS IPCA-E. – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Demonstrada pela prova PERICIAL a incapacidade do 

segurado para as atividades laborais habitualmente desenvolvidas, deve 

ser reconhecido o direito ao percebimento AUXÍLIO-ACIDENTE, a contar do 

dia seguinte ao da cessação do AUXÍLIO doença. 2. O artigo 86 da Lei 

8.213/1991, o AUXÍLIO-ACIDENTE é concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 

ACIDENTE de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3. 

Consoante decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.452, modulou os efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, de 

forma que os débitos não tributários da Fazenda Pública deverão ser 

corrigidos monetariamente pela TR até 25/03/2009; após essa data, 

deverá incidir o IPCA-E. Os juros de mora são os aplicados à Caderneta de 

Poupança durante todo o período. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0388.09.023454-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/0017, publicação da súmula em 

31/03/2017)”. 4. Sentença ratificada. (N.U 0006957-09.2011.8.11.0015, 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 

23/02/2018) Grifo nosso APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — 

RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO 

DE 1991 — INCIDÊNCIA — MARCO INICIAL — DIA SEGUINTE À 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. Nos TERMOS do artigo 86, cabeça, da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o AUXÍLIO-ACIDENTE a 

segurado, vítima de ACIDENTE de trabalho, cujas sequelas implicaram na 

redução da sua capacidade laborativa. Na hipótese em que há anterior 

deferimento de AUXÍLIO-DOENÇA, o TERMO INICIAL para o pagamento do 

AUXÍLIO-ACIDENTE deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele 

benefício. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (N.U 

0000887-44.2009.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, 

Publicado no DJE 03/04/2019) Grifo nosso. Portanto, demonstrado o nexo 

etiológico entre o acidente do trabalho, e a lesão que culminou na 

diminuição da capacidade funcional, através dos laudos médicos e da 

Comunicação de Acidente de Trabalho, impõe-se o pagamento do 

Auxílio-Acidente em favor do Autor. Evidenciado o “fumus bonis juris”, o 

“periculum in mora” na prestação jurisdicional, neste caso, é manifesto, eis 

que os benefícios previdenciários tratam se de verba de caráter alimentar 

do segurado impossibilitado de trabalhar em decorrência de acidente do 

trabalho. Outrossim, em que pese o Autor tenha requerido em tutela 

antecipada o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, no presente 

caso, o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CABÍVEL É O AUXÍLIO-ACIDENTE. 

Dada essa conjuntura, o juiz pode conceder ao autor benefício 

previdenciário diverso do requerido na inicial, desde que preenchidos os 

requisitos legais atinentes ao benefício concedido. Isso porque, 

tratando-se de matéria previdenciária, deve-se proceder, de forma menos 

rígida, à análise do pedido. Assim, nesse contexto, a decisão proferida 

não pode ser considerada como extra petita ou ultra petita. (AgRg no REsp 

1.367.825-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/4/2013). A 

propósito excertos de julgados: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO 

— ADMISSIBILIDADE. ACIDENTE DO TRABALHO — REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA — AUXÍLIO-ACIDENTE — CABIMENTO — 

ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Consolidadas as lesões e constatada a redução da capacidade laborativa, 

o BENEFÍCIO devido é o de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, 

cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Nas questões 
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PREVIDENCIÁRIAS, “é possível a flexibilização da análise da petição 

INICIAL. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a CONCESSÃO 

de BENEFÍCIO DIVERSO do REQUERIDO na INICIAL nos casos em que o 

autor preencha os requisitos legais do BENEFÍCIO deferido”. (STJ, 

Segunda Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman 

Benjamin, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 

2014). Recurso provido. (N.U 0002024-24.2014.8.11.0003, LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) Grifo nosso. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA 

NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – PRINCÍPIO 

DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE 

DECISÃO EXTRA PETITA – PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – LESÃO OMBRO 

DIREITO – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO 

AUXÍLIO-ACIDENTE – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF 

-SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. De acordo com o 

princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não 

fica restrito ao pedido da INICIAL, podendo conceder benefício diverso do 

pedido. O AUXÍLIO-ACIDENTE trata-se de indenização ao segurado que, 

após a consolidação das lesões decorrentes de ACIDENTE de qualquer 

natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da 

capacidade para o trabalho que exercia habitualmente. O TERMO INICIAL 

para a concessão do AUXÍLIO-ACIDENTE é o dia seguinte da cessação do 

AUXÍLIO-DOENÇA. Os honorários advocatícios serão arbitrados quando 

liquidado o julgado, nos TERMOS do § 4º do artigo 85 do CPC. Os índices 

para atualização dos valores devidos deve observar o que for decidido 

pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (N.U 

0004017-08.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) Grifo nosso. Diante do exposto, 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO 

LIMINAR, é de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “Ex positis”, DEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada no sentido de DETERMINAR a 

IMPLANTAÇÃO do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE ao AUTOR, até a 

resolução do mérito em sentença. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

GRATUIDADE da JUSTIÇA. CITE-SE, intimando a AUTARQUIA REQUERIDA, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000183-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA OAB - 362.727.011-87 

(REPRESENTANTE)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

Ilma Sra. ROSANA TEREZA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE 

SINOP/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000183-28.2020.8.11.0015 REPRESENTANTE: MARCOS CESAR 

PISSINATTI GUERRA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SINOP, ILMA SRA. 

ROSANA TEREZA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP/MT Vistos 

etc. Decisão em anexo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015653-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E P DA SILVA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015653-36.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: E P DA SILVA EIRELI - ME 

IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE impetrado por E.P. DA SILVA EIRELI - ME em desfavor do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – GERSON DANZER. Aduz a inicial 

que, por meio do Pregão Presencial nº 42/2018 – Registro de Preço nº 

72/2018, assinado em 29/08/2018, a Impetrante foi “contratada para 

prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de dois 

elevadores, sendo um hidráulico e ou elétrico, com fornecimento de peças 

para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de 

Sinop/MT”, sendo o “período ajustado do contrato de 12 (doze) meses, 

conforme item 2.1 do Edital, pelo preço mensal de R$ 1.328,67 (um mil 

trezentos e vinte oito reais e sessenta e sete centavos) referente ao 

elevador modelo EBCELEVADORES hidráulico localizado na sede da 

Secretária Municipal de Saúde, na Avenida das Figueiras, 1503, centro, 

Sinop/MT, conforme o item 1.1 do Edital”, bem como “o outro elevador 

Elétrico, localizado no centro de especialidades médicas – CEM, localizado 

na Avenida das Itaúbas, 3202, centro de Sinop/MT, pelo valor de R$ 

1.902,29 (um mil novecentos e dois reais e vinte nove centavos), que 

totalizavam o valor de 38.771,52 (trinta e oito mil setecentos e setenta e 

um centavos) conforme item 1.1 do Edital”. Estende afirmando que, 

conforme o Relatório de “Conferência de Despesa – Pagamento 

2018/2019”, a Impetrante vinha prestando o serviço referente ao Edital 

Pregão Presencial nº 42/2018 – Registro de Preço nº 72/2018, no entanto 

“tinha dificuldades para receber os valores e em 30/10/2018 emitiu uma 

NOTIFICAÇÃO exigindo os pagamentos dos meses de setembro e outubro 

2018”. Acrescenta que, em resposta, em 01/11/2018, a Secretaria 

Municipal de Administração, por meio do Ofíc io nº 

464/SAD/CG/NGCA/2018, alegou “que o atraso era devido à secretaria ter 

supostamente encontrado menores preços pelo serviço prestado pela 

Impetrante”, ensejando, assim, a suspensão dos pagamentos e dos 

serviços, e, em 12/06/2019, foi publicado no Diário Oficial de Contas do 

Estado de Mato Grosso o cancelamento do Pregão em comento sob o 

argumento de “influência e indisponibilidade orçamentária, considerando o 

cenário atual do município”; contudo, “logo após o cancelamento do 

contrato com a Impetrante a prefeitura faz contratos de Urgência com 

outras empresas para prestação do mesmo serviço”. Somam-se a esses 

fatos que a Impetrante “foi contratada também como prestadora dos 

serviços contínuos para a manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos odontológicos e fornecimento de peças, para atender a 

Secretaria Municipal de Saúde de Sinop/MT, conforme descrição 

constante no Edital de Pregão Presencial nº 072/2018 – SRP nº 123/2018, 

assinado em 18 de dezembro de 2018”, sendo “o período ajustado de 12 

(doze) meses, conforme item 1.1 do Edital, pelo valor mensal de R$ 

33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) que totalizavam o valor 

final do contrato em R$ 406.800,00 (quatrocentos e seis mil e oitocentos 

reais)”. Salienta que dos “valores acordados no contrato a IMPETRANTE 

recebeu apenas 3 (três) meses conforme o relatório de CONFERÊNCIA DA 

DESPESAS 2019 (doc.anexo) somente os meses de março na data 

12/03/2019, abril na data 30/04/2019 e mês de abril na data 04/06/2019 

que totalizaram o valor de R$ 101.700,00 (cento um mil e setecentos 

reais). Ou seja, os meses de janeiro e fevereiro e demais meses mesmo 

sendo prestado serviços não foi recebido nada pela IMPETRANTE” (com 

destaque no original). Assevera que, tal como no Pregão Presencial nº 

42/2018 – Registro de Preço nº 72/2018 narrado alhures, “a Prefeitura 

Municipal através do Secretário Municipal de Saúde o senhor GERSON 

DANZER, Notificou a IMPETRANTE com o argumento que os preços de 

mercado para prestação do serviço seria valor menor, segundo uma 

suposta pesquisa de mercado seria em torno de R$ 25.000,00 (vinte cinco 

mil reais)” (com destaque no original), e, novamente, em 12/06/2019, foi 

publicado no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso o 

cancelamento do Pregão em comento sob o argumento de “influência e 

indisponibilidade orçamentária, considerando o cenário atual do município”; 

contudo, “logo em seguida em 12/11/2019 emite o AVISO DE ABERTURA 
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DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº64/2019 SRP 124/2019 (doc. 

anexo), para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços continuados de manutenção corretiva de equipamentos 

odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde” (com 

destaque no original), o qual se realizou em 28/11/2019, sagrando-se 

vencedora a Empresa “GAMATECH MEDICAL LTDA.”, do Município de 

Campo Grande/MS. Por fim, requer a suspensão, até o julgamento final 

desta lide, “do edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº64/2019 SRP 

124/2019, que foi realizado no dia 28/11/2019, bem como revogue o ato 

que cancelou os atos da homologação do processo licitatório promovido 

pela Secretariaria Municipal de Saúde de Sinop, nos Pregões Presenciais 

de nº 072/2018 – SRP nº 123/2018) e nº 42/2018 –Registro de preço nº 

72/2018”, bem como a suspensão da “anulação e que seja os cumprido 

atos da homologação do processo licitatório promovido pela Secretariaria 

Municipal de Saúde de Sinop, nos Pregões Presenciais de nº 072/2018 – 

SRP nº 123/2018) e nº 42/2018 –Registro de preço nº 72/2018., para que 

haja o impedimento de nova licitação para o mesmo objeto, no escopo de 

REINTEGRAR a IMPETRANTE, que objetivamente cumpriu todos os 

requisitos do diploma editalício”. No mérito, “que se confirme o pedido 

liminar e, assim, seja ordenado à autoridade coatora que se proceda a 

retomada dos Pregões Presenciais de nº 072/2018 – SRP nº 123/2018) e 

nº 42/2018 –Registro de preço nº 72/2018 e reintegrando a IMPETRANTE 

na execução dos presentes contratos, tendo cumprido as exigências do 

edital”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O 

MANDADO de SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger 

direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante prova 

pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Da DETIDA ANÁLISE dos autos, verifica-se que a 

PRETENSÃO da parte Impetrante NÃO é SUSCETÍVEL de ACOLHIMENTO. 

Na hipótese, os fatos trazidos ao bojo da presente controvérsia já se 

encontram preclusos de apreciação pela via mandamental, operando-se a 

decadência na sua impetração, eis que os atos impugnados foram 

atacados depois de transcorrido o prazo assinalado pela Lei nº 

12.016/2009, que é de 120 (cento e vinte) dias. Vejamos: “Art. 23. O 

direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 

(cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato 

impugnado”. Destarte, como se infere do pedido contido na inicial, o 

“mandamus” visa: “suspender, até o julgamento final desta lide edital de 

licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº64/2019 SRP 124/2019, que foi realizado 

no dia 28/11/2019, bem como revogue o ato que cancelou os atos da 

homologação do processo licitatório promovido pela Secretariaria Municipal 

de Saúde de Sinop, nos Pregões Presenciais de nº 072/2018 – SRP nº 

123/2018) e nº 42/2018 –Registro de preço nº 72/2018”, bem como a 

suspensão da “anulação e que seja os cumprido atos da homologação do 

processo licitatório promovido pela Secretariaria Municipal de Saúde de 

Sinop, nos Pregões Presenciais de nº 072/2018 – SRP nº 123/2018) e nº 

42/2018 –Registro de preço nº 72/2018., para que haja o impedimento de 

nova licitação para o mesmo objeto, no escopo de REINTEGRAR a 

IMPETRANTE, que objetivamente cumpriu todos os requisitos do diploma 

editalício”. No mérito, “que se confirme o pedido liminar e, assim, seja 

ordenado à autoridade coatora que se proceda a retomada dos Pregões 

Presenciais de nº 072/2018 – SRP nº 123/2018) e nº 42/2018 –Registro de 

preço nº 72/2018 e reintegrando a IMPETRANTE na execução dos 

presentes contratos, tendo cumprido as exigências do edital”. Com efeito, 

o ato reputado como violador de eventual direito líquido e certo da 

Impetrante ocorreu com o “cancelamento” e rescisão da “Ata de Registro 

de Preços nº 207/2018, oriunda do Pregão Presencial nº 42/2018, SRP nº 

072/2018”, bem como do Pregão Presencial nº 072/2018 – SRP nº 

123/2018, publicados no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de 

Mato Grosso, “Ano 8, nº 1644, Página 79”, em 12/06/2019 (ID. 27754215 - 

Pág. 1). Trata-se, portanto, do ato originário que justifica a presente 

impetração, eis que, a partir do “cancelamento” e em razão dele, a 

Administração Pública lançou o “PREGÃO PRESENCIAL Nº64/2019 SRP 

124/2019, que foi realizado no dia 28/11/2019”, em substituição, em tese, 

ao “Pregão Presencial nº 072/2018 – SRP nº 123/2018”. Logo, o ato tido 

como coator e arbitrário ocorreu com os “cancelamentos” publicados no 

Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, “Ano 8, nº 

1644, Página 79”, em 12/06/2019, enquanto que a presente ação 

mandamental foi impetrada em 30/12/2019, restando preclusa sua 

apreciação, eis que operada a decadência na sua impetração. Assim, 

embora a eficácia do contrato se prolongue no tempo, trata-se de ato 

único, razão pela qual se conta o prazo decadencial para a impetração a 

partir da ciência do ato lesivo, o que ocorreu em junho de 2019. Outrossim, 

ainda que não operada a decadência, o mandado de segurança, em razão 

de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontestável dos 

fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito 

líquido e certo. Como se sabe, é o remédio constitucional que visa a 

correção de ato ou omissão de autoridade pública que viola direito líquido e 

certo, ou seja, aquele que é comprovado de plano, apoiado em prova 

pré-constituída, cujos fundamentos fáticos devem estar cabalmente 

comprovados. Na presente hipótese, as questões são de natureza 

eminentemente técnica, necessitando, assim, de dilação probatória para 

apurar as possíveis irregularidades nos “cancelamentos” em questão, na 

medida em que, por si só, é conferida à Administração Pública a revisão 

de seus atos (autotutela administrativa), bem como verificar, 

consequentemente, eventuais vícios no Pregão Presencial nº 64/2019 - 

SRP 124/2019. O direito líquido e certo, por vez, é aquele indene de 

dúvidas, que dispensa dilação probatória, capaz de ser comprovado de 

plano, por documentação manifesta, o que não se verifica no caso em 

apreço. De tão óbvia a existência do direito e da lesão, que o rito da ação 

em tela se caracteriza pelo caráter essencialmente sumário, pois, 

entendendo-se pela existência cristalina de um direito lesionado, deverá o 

Estado-Juiz, incontinenti, pronunciar-se pela concessão ou não da 

segurança. Deste modo, não há como dar trânsito ao “mandamus”, seja, 

preferencialmente, pela decadência do direito à impetração, seja pela 

necessidade de dilação probatória. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso 

II e, via de conseqüência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do 

art. 23, da Lei n. 12.016/2009. ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à 

AUTORIDADE COATORA. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000204-04.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: GILMAR PASQUALOTTO & 

CIA LTDA - EPP IMPETRADO: JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES - JARI DETRAN, 2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MT Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR impetrado por GILMAR PASQUALOTTO em desfavor 

de PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇÃO – JARI I e PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Aduz a inicial que “no dia 08/06/2019 o veículo FIAT/STRADA, 

placa QBR 2462/MT, de propriedade da Impetrante, foi abordado em 

operação e, segundo consta no documento, apurou-se na fiscalização 

que o condutor do automóvel estava dirigindo sob influência de álcool”. 

Esclarece que “de fato houve a dita abordagem, no entanto o condutor do 

veículo não fez o teste do etilômetro”, tanto que “no Auto de Infração não 

há qualquer informação apta a validar o suposto teste de alcoolemia, tais 

como identificação e marca do equipamento, data da aferição e medida 

realizada”, bem como “no Histórico de Auto de Infração que segue 

anexado – confeccionado pelo DETRAN - não há registro dos dados 
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essenciais do teste de etilômetro, especialmente a medida registrada”, de 

modo que, “em que pese a ausência de realização do teste do etilômetro 

pelo condutor do veículo” foi aplicada multa em desfavor da Impetrante no 

valor de R$ 2.934,70. Acrescenta que a Impetrante recebeu a Notificação 

da referida Imposição de Penalidade, no entanto a Impetrante não foi 

notificada previamente do Auto de Infração, ressaltando que na 

Notificação de Imposição de Penalidade “não há a descrição e o número 

do equipamento, a data da aferição e nem a medida aferida no suposto 

teste”. Estende afirmando que esgotou as vias administrativas, contudo o 

Auto de Infração permaneceu válido, em que pese, em documento juntado 

àqueles autos, consta que “volume e o tempo do sopro foram 00,00, e, 

ainda, não há registro da suposta medida aferida”, bem como “não é 

possível identificar a localidade em que foi realizado o suposto teste, não 

há dados da CNH ou RG do examinado, não há identificação do nome do 

examinado”. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da penalidade 

constante na Notificação de Imposição de Penalidade referente ao Auto de 

Infração nº TSN0009099. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade 

pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Da DETIDA ANÁLISE dos autos, 

verifica-se que a PRETENSÃO da parte Impetrante NÃO é SUSCETÍVEL de 

ACOLHIMENTO. “In casu”, a Impetrante alega que “no dia 08/06/2019 o 

veículo FIAT/STRADA, placa QBR 2462/MT, de propriedade da Impetrante, 

foi abordado em operação e, segundo consta no documento, apurou-se 

na fiscalização que o condutor do automóvel estava dirigindo sob 

influência de álcool”, no entanto “o condutor do veículo não fez o teste do 

etilômetro” (grifo nosso), tanto que “no Auto de Infração não há qualquer 

informação apta a validar o suposto teste de alcoolemia, tais como 

identificação e marca do equipamento, data da aferição e medida 

realizada”, e que, “em que pese a ausência de realização do teste do 

etilômetro pelo condutor do veículo” (grifo nosso), foi aplicada multa em 

desfavor da Impetrante no valor de R$ 2.934,70. No mesmo sentido, a 

Impetrante sustenta que recebeu a Notificação da referida Imposição de 

Penalidade, no entanto não foi notificada previamente do Auto de Infração, 

ressaltando que na Notificação de Imposição de Penalidade “não há a 

descrição e o número do equipamento, a data da aferição e nem a medida 

aferida no suposto teste”. Por fim, alega que esgotou as vias 

administrativas, contudo o Auto de Infração permaneceu válido, em que 

pese, em documento juntado àqueles autos, consta que “volume e o tempo 

do sopro foram 00,00, e, ainda, não há registro da suposta medida 

aferida”, bem como “não é possível identificar a localidade em que foi 

realizado o suposto teste, não há dados da CNH ou RG do examinado, não 

há identificação do nome do examinado” (grifo nosso). Pois bem. 

Inicialmente, com relação aos destaques alhures, verifica-se, por meio dos 

DOCUMENTOS acostados à INICIAL, que, apesar de constar na narrativa 

que o condutor do veículo da Impetrante não realizou o teste do etilômetro, 

na sequência narra que o “volume e o tempo do sopro foram 00,00”, ou 

seja, o teste foi realizado, ainda que acusasse “00,00”, fato esse que 

também NÃO se confirma, eis que o RECIBO do RESULTADO do TESTE do 

BAFÔMETRO em ID. 28070196 - Pág. 27 indica a quantidade de “0,47 mg/l” 

de ar expelido dos pulmões. Dessa forma, tanto o teste do etilômetro foi 

realizado, quanto indicou a quantidade de “0,47 mg/l” de ar expelido dos 

pulmões, consignando que, conforme art. 306, parágrafo 1º, inciso I, do 

CTB, considera-se dirigir sob a influência de álcool a “concentração igual 

ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou 

superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”, sendo importante 

ressaltar que a Resolução CONTRAN nº 432, de 23/01/2013, traz uma 

margem de erro para o aparelho do bafômetro de 0,04 mg/L. No mesmo 

sentido, ao contrário do alegado na inicial, é possível identificar a data da 

aferição e a medida realizada, bem como a localidade em que foi realizado 

o teste, qual seja, “Avenida Dom Henrique Froehlich número 495”, há 

dados da CNH, RG e nome do condutor, conforme indicam os 

DOCUMENTOS acostados nos IDs. 28069708 - Pág. 1, 28069709 - Pág. 2, 

28070196 - Pág. 15, 28070196 - Pág. 18, 28070196 - Pág. 20, 28070196 - 

Pág. 22, 28070196 - Pág. 25 e 28070196 - Pág. 26, os quais possibilitaram 

o oferecimento de recurso administrativo (ID. 28070196 - Pág. 2-5). 

Ademais, a Impetrante sustenta que no “Histórico de Auto de Infração (...) 

não é possível extrair que houve realmente a entrega da notificação aos 

Correios, isto porque, não há registro do número do AR e tamém não há 

menção de qualquer documento emitido pelos Correios indicando o 

recebimento da dita notificação, tais como protocolo ou recibo de entrega” 

(sic) (ID. 28065630 - Pág. 3-4). Ocorre que, pelo próprio “Histórico do Auto 

de Infração” (ID. 28070196 - Pág. 15), constata-se que a infração foi 

registrada em 08/06/2019, sendo expedida a notificação da autuação em 

15/06/2019 e postada em 17/06/2019, ou seja, dentro do trintídio previsto 

no artigo 281, inciso II, do CTB, que prescreve: “Art. 281. A autoridade de 

trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de 

sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a 

penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e 

seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou 

irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 

notificação da autuação. (Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)” 

(grifo nosso). Ao contrário do que sustenta a Impetrante, a norma em 

análise prescreve o prazo de trinta dias para a expedição da autuação e 

não para a efetiva notificação do suposto infrator. Deste modo, não é 

possível garantir à Impetrante a impunidade da infração de trânsito que 

efetivamente cometeu sob a alegação de que não havia documentação 

suficiente para apresentação de sua defesa, tanto que a apresentou. O 

ato administrativo goza de presunção de veracidade, legitimidade e 

legalidade, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em 

sentido contrário, o que não ocorreu nestes autos, o qual, ainda, sequer 

comporta dilação probatória para eventual discussão. No mais, não cabe 

ao Judiciário interferir na esfera administrativa, quando não se verifica a 

ocorrência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas apenas o 

legítimo exercício de atividade própria do Poder Público. Logo, inexistindo 

prova documental pré-constituída da situação de fato que levaria ao 

reconhecimento da existência de certeza material do direito líquido e certo 

invocado pela Impetrante, não há direito amparável pela via do 

“mandamus”. Cediço que o mandado de segurança é AÇÃO 

MANDAMENTAL com regulamentação prevista no artigo 5º, inciso LXIX da 

Constituição da República de 1988, “in verbis”: “Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Assim, o Mandado de 

Segurança constitui “actio” de caráter interdital, rito especial e origem 

direto-constitucional, utilizável para a proteção de direito qualificado (por 

certeza e liquidez), perante uma lesão contra ato de autoridade pública. 

HELY LOPES MEIRELES, citado por Alexandre de Moraes, no obra Direito 

Constitucional, 19ª ed., p. 136, leciona, que “o meio constitucional posto à 

disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade 

processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito 

individual ou coletivo, líquido e certo, mão amparado por habeas corpus ou 

habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de 

que categoria for e sejam quais forem as funções exercidas”. E mais: 

“Podemos assim, apontar os quatro requisitos identificadores do mandado 

de segurança: - ato comissivo ou omissivo de autoridade praticado pelo 

Poder Público ou por particular decorrente de delegação do Poder Público; 

- ilegalidade ou abuso de poder; - lesão ou ameaça de lesão; - caráter 

subsidiário: proteção ao direito líquido e certo não amparado por habeas 

corpus ou hábeas data (...)” (op. cit. p. 137). Vale dizer: a PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA do direito (que deve revestir-se de liquidez e certeza) é 

conditio “sine qua non” para concessão da tutela mandamental, pois, por 

natureza, o “mandamus” não comporta dirimência de prova controvertida 

ou dilação complementar. O DIREITO LÍQUIDO e CERTO, por vez, é aquele 

INDENE de DÚVIDAS, que DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA, capaz de 

ser COMPROVADO de PLANO, por DOCUMENTAÇÃO MANIFESTA. De tão 

óbvia a existência do direito e da lesão, que o rito da ação em tela se 

caracteriza pelo CARÁTER ESSENCIALMENTE SUMÁRIO, pois, 

entendendo-se pela EXISTÊNCIA CRISTALINA de um DIREITO LESIONADO, 

deverá o Estado-Juiz, incontinenti, pronunciar-se pela concessão ou não 

da segurança. Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao 

“MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante 

inegável ausência de direito líquido e certo, razão pela qual o 

INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, JULGO 
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EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 

485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de conseqüência, 

DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, 

ambos da Lei 12.016/2009. ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à 

AUTORIDADE COATORA. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010387-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE ILSADIR STAMM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYCHELLE KLEIN ZARBIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) promovente acerca da audiência de 

conciliação designada para 28/11/2017 16:45. Sexta-feira, 27 de Outubro 

de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES OAB - MT0012434A 

(ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain OAB - MT13373-O (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDONCA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011624-91.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGINIO GENARO NUNES- VIDROS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente, para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca do 

ofício juntado aos autos, requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003129-75.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NEMIAS DE MELLO 

REQUERIDO: MARCELO PEREIRA BORGES Vistos, etc. Acolho o pedido do 

Autor, postulado em audiência. Com efeito, aguarde-se 30 (trinta) dias, 

para a Autora diligenciar e manifestar. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me concluso para deliberações. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/08/2017 13:00. Quarta-feira, 02 de Agosto de 2017.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013559-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CORREA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013559-35.2015.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO CARLOS CORREA DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado pela empresa exequente CLARO 
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S.A contra a parte executada JOAO CARLOS CORREA DE SOUZA. O 

exequente alega em seu petitório de Mov. 3669404, que é inconteste o seu 

direito em pleitear a cobrança do crédito constante na sentença meritória 

proferida nos presentes autos, aduzindo que é de fato credora da 

executada. Contudo, em análise do pedido alhures, sobretudo do cálculo 

colacionado em ID. nº. 3669406 , verifico que houve excesso na 

execução, devido a erro na planilha que apontou o valor de R$ 1.256,38 

(um mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) como 

débito a ser adimplido pelo executado. Isto porque, embora o exequente 

sustente que, na realização do cálculo, foi considerado como valor 

principal o quantum da dívida que resultou na inserção do nome do 

executado nos órgãos de restrição de crédito (R$ 805,38), este juízo ao 

prolatar a sentença de movimentação nº. 2217655, condenou o 

promovente JOAO CARLOS CORREA DE SOUZA tão somente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ bem como, ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, em nada se referindo ao valor oriundo da 

negativação no SCPC/SERASA, que poderá ser buscado em ação própria 

pelo exequente, caso queira. Deste modo, compulsando o feito de maneira 

acurada, entendo que não assiste razão o exequente, eis que de acordo 

com a decisão proferida em Mov. nº. 2217655 dos autos, extrai-se que a 

condenação do executado se restringiu ao pagamento da LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, bem como, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% sobre o valor da causa, de modo que, a cobrança de qualquer outra 

quantia que exceda ao fixado na sentença deverá ser considerada 

indevida no presente feito. Com efeito, diante do acima exposto, 

considerando que o executado não foi condenado ao adimplemento da 

dívida que resultou na inserção de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo de 

05(cinco) dias, elabore novamente o cálculo do débito motivo da presente 

execução, vez que, a planilha acostada aos autos é divergente da 

condenação imposta na r. sentença de ID. 2217655, sob pena de extinção 

e arquivamento dos autos no estado em que se encontra. Ultimada esta 

providência, DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS 

POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na presente fase processual 

- execução Oportunamente, concluso. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001818-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON SOUSA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011116-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011305-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA VITORINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011295-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIDNEIS DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000112-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

YANA CAVALCANTE DE SOUZA OAB - GO22930-O (ADVOGADO(A))

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH OAB - TO5143 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-A (ADVOGADO(A))

PRISCILA ZIADA CAMARGO OAB - DF40077 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

STEPHAN JORDANO ALVES FARIAS CAMELO DE FREITAS OAB - 

DF41082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SOUSA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, quedou-se inerte. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-39.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEX GALVANI 

MICHELAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX GALVANI MICHELAO 

POLO PASSIVO: SERASA S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARA BALANSIN OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO TORRES DOS SANTOS OAB - RO4725 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000333-09.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LARA BALANSIN 

OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

AUGUSTO TORRES DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000335-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JHONY SANTOS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLINGTON SILVA 

ROCHA POLO PASSIVO: ATACADAO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RITA CARDOSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000336-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SILVIO CARLOS 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE POLO PASSIVO: JOSE RITA CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSON FERREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000337-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:IDELSON 

FERREIRA DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARIANO DE OLIVEIRA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000338-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SILVIO CARLOS 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE POLO PASSIVO: ANDERSON MARIANO DE OLIVEIRA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013371-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRECI ANTONIO KLEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013371-25.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCONDES FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000343-53.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCIANO 

MARCONDES FEITOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

KOSLOWSKI NAZZARI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 13:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000344-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VANILSON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON FERREIRA NUNES 

POLO PASSIVO: BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012037-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETTE MARCILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012037-36.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO DONIZETTE 

MARCILIO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Pelo postulado no evento ID de 

n.º 9992976 a parte requerente COMUNICA o NÃO cumprimento do acordo 
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realizado em audiência em Id 4276299 e homologado por este Juízo em Id 

4276490 . Posto isso, DECIDO: 1. INTIME-SE a PROMOVIDA para que, 

CUMPRA IMEDIATAMENTE (24 horas) a OBRIGAÇÃO acordada em Id 

4276299 - Termo de Audiência de Conciliação. Transcrevo: “... A 

requerida dispõe ao requerente o equivalente a R$3.000,00 (três mil reais), 

em créditos em serviços e produtos, sem prazo de expiração, a serem 

disponibilizados junto ao terminal telefônico (66) 98403-4222 de titularidade 

do Requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias...”. 2. Pelo 

descumprimento FIXO a MULTA DIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta) 

reais, nos termos do art. 537, do CPC/2015; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/ CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012037-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETTE MARCILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012037-36.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO DONIZETTE 

MARCILIO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Pelo postulado no evento ID de 

n.º 9992976 a parte requerente COMUNICA o NÃO cumprimento do acordo 

realizado em audiência em Id 4276299 e homologado por este Juízo em Id 

4276490 . Posto isso, DECIDO: 1. INTIME-SE a PROMOVIDA para que, 

CUMPRA IMEDIATAMENTE (24 horas) a OBRIGAÇÃO acordada em Id 

4276299 - Termo de Audiência de Conciliação. Transcrevo: “... A 

requerida dispõe ao requerente o equivalente a R$3.000,00 (três mil reais), 

em créditos em serviços e produtos, sem prazo de expiração, a serem 

disponibilizados junto ao terminal telefônico (66) 98403-4222 de titularidade 

do Requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias...”. 2. Pelo 

descumprimento FIXO a MULTA DIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta) 

reais, nos termos do art. 537, do CPC/2015; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/ CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012037-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETTE MARCILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012037-36.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 25929593.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PAZZANESE BARREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000347-90.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BEATRIZ 

PAZZANESE BARREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR 

BERWANGER BOHRER POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 14:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE CAMPOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000352-15.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTIANO DE 

CAMPOS GUEDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EURIDES PARRON 

PARRON POLO PASSIVO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON MARCOS LAURINDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000353-97.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ODAIR JOSE 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: CLEYTON MARCOS LAURINDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010791-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010791-56.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/03/2020 15:45, na sede do Juizado 
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Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. ROBERTO JOSE DA SILVA CPF: 

013.252.781-22, ADRIANO SCOMPARIN CPF: 016.633.951-28 Endereço do 

promovente: Nome: ROBERTO JOSE DA SILVA Endereço: RUA 

JERUSALÉM, 91, - ATÉ 199/200, LOTEAMENTO BOM JARDIM, SINOP - MT - 

CEP: 78559-006 Endereço do promovido: Nome: PRODENT - ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA LTDA. Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, 615, - DE 547 A 1015 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-228 Nome: LOJAS AVENIDA S.A Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 615, - DE 547 A 1015 - LADO 

ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-228 Nome: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Endereço: ALAMEDA 

ARAGUAIA, 585, bloco A, edificio jacari, 4 andar, conjunto 42 e, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-000 Sinop, 

Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000355-67.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCELO 

STACHIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN PRISCILA ZUCONELLI 

POLO PASSIVO: GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 

- EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 03/03/2020 

Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012717-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE RAMOS LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012717-55.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id. 28208501.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001613-54.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28209325.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005778-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005778-76.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010794-91.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GHENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SANTOS GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010794-91.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GHENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SANTOS GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010794-91.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GHENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SANTOS GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010794-91.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28211220.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1002217-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MASSARO REBUSSI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002217-44.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006760-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ NONATO FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOTTI CONSULTORIA - EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006760-90.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 28214103.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013345-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA ESTEVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDAIR PIRES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Os autos me vieram conclusos à análise do pedido de tutela 

formulado pelo autor, o qual pugna que seja expedido ofício ao Detran, 

para transferência dos veículos descritos no contrato de compra e venda 

anexado à inicial. Entretanto, o demandado apresentou contestação 

alegando que a ausência de transferência dos veículos se deu por culpa 

da requerente, tendo em vista que esta não entregou o recibo de 

transferência do veículo dado em pagamento ao requerido, devidamente 

assinado, impossibilitando a transferência pelo mesmo. Assim, 

considerando que o demandado informa que não há óbice à transferência 

do veículo em favor da autora, desde que a mesma cumpra com sua 

contraprestação em transferir o veículo dado em pagamento ao mesmo, 

intime-se a autora para apresentar impugnação à contestação, mormente 

se manifestando quanto ao acima exposto, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Oportunamente, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA YANE DA CONCEICAO CASTALDELLI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença onde na ação 

de conhecimento a parte Autora fora condenada em litigância de má fé. 

Pois bem. Decido: 1. De proêmio DETERMINO que a Secretaria promova 

ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na 

presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor na fase de 

conhecimento) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON AMARAL DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002006-42.2017.8.11.0015 REQUERENTE: KLEBERSON AMARAL DOS 

ANJOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO acostado aos autos, o qual, conforme certificado é 

TEMPESTIVO; 2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 

recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 4. Considerando 

que o recorrido já apresentou as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011667-33.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CONSELVAN (EXECUTADO)

R. A AGUILAR IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 
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autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 15 de setembro de 2017. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-47.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

FABIO CURVO DORNELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012606-47.2010.8.11.0015 REQUERENTE: GERALDO CARDOSO JUNIOR 

REQUERIDO: FABIO CURVO DORNELA, LUIZ CARLOS ANDRADE DA 

SILVA Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente as sentença, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, após tudo 

CERTIFICADO, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013048-37.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE JESUS ALVES SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013048-37.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: TERESINHA DE JESUS ALVES 

SOARES EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a parte Autora 

fora condenada em litigância de má fé. Pois bem. Decido: 1. De proêmio 

DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo 

em vista a inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE 

o executado (Autor na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013451-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012043-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça em carta precatória 

devolvida.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010340-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Acolho o pleito formulado pela autora, razão porque, nos 

termos do art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido de inclusão dos dados do 

executado nos órgão de proteção ao crédito, em relação ao débito objeto 

da execução, razão porque OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que 

promovam a anotação. No mais, intime-se a autora para requerer o que de 

direito ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012119-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RAMOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1012119-21.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

3.738,38 POLO ATIVO: REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA 

- ME POLO PASSIVO: Nome: MANOEL RAMOS Endereço: Rua Lindolfo 

Joaquim Custódio, 484, SERINGAL, PIMENTA BUENO - RO - CEP: 

76970-000 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que se 
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encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

14/02/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na sede do Juízo, no endereço 

acima indicado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 INSTRUÇÕES DE 

ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005366-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1005366-14.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

1.975,36 POLO ATIVO: REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 

77413938120 POLO PASSIVO: Nome: ALINE DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

do Comércio, 979, Centro, JAURU - MT - CEP: 78255-000 FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo 

da petição inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 14/02/2020 Hora: 13:30 , a 

ser realizada na sede do Juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 INSTRUÇÕES DE 

ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003135-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON PIRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1003135-14.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

6.553,12 POLO ATIVO: REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 

77413938120 POLO PASSIVO: Nome: ADELSON PIRES Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 130, - ATÉ 548 - LADO PAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-260 FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição 

inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 14/02/2020 Hora: 15:15 , a ser realizada 

na sede do Juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. SINOP, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos 

Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

v incu lados  a  es te  documento ,  acesse o  endereço : 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005126-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VALTRICK (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1005126-59.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

1.799,44 POLO ATIVO: REQUERENTE: F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - 

ME POLO PASSIVO: Nome: EDSON VALTRICK Endereço: RUA JOSE 

MESQUITA, 1639, CENTRO, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo 

da petição inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/02/2020 Hora: 08:30 , a 

ser realizada na sede do Juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 INSTRUÇÕES DE 

ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012166-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JULIANI DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. MOREIRA - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por TRANSPNEUS - 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP em face de E. MOREIRA - 
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TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME. Inicialmente 

cumpre observar a REVELIA da parte Requerida, eis que apesar de 

devidamente citada via AR (id nº 4691351), não compareceu a audiência 

de conciliação (id nº 4606294). Destaca-se que em referido procedimento 

foi obedecido o disposto no artigo 18, II da Lei n.º 9.099/95 e, ainda, em 

conformidade com o Enunciado nº 05 do FONAJE: A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor. Assim não comparecendo a parte 

Requerida à audiência de conciliação, bem como aliado ao fato de que 

este não apresentarem defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista 

nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta 

forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da 

Lei 9.099/95. A parte Requerente, buscando a satisfação de seu crédito 

original total no valor de R$ 1.667,00 (um mil e seiscentos e sessenta e 

sete reais) representado pelos cheques nº 900749 e 900751, Caixa 

Econômica Federal, Agência 0957, Conta nº 03001648-7, vencidos 

respectivamente em 15.10.2013 e 15.11.2013, o qual restou devidamente 

demonstrado pela documentação carreada com a inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 1.667,00 (um mil e seiscentos e sessenta e sete reais), 

devendo cada título de crédito ser atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, com a incidência de juros legais, a partir da citação 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013475-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANA FERNANDES JOAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO em face de MARCIANA FERNANDES JOAO. 

Inicialmente cumpre observar a REVELIA da parte Requerida, eis que 

apesar de devidamente citada via AR (id nº 5557805), não compareceu a 

audiência de conciliação (id nº 5578352). Destaca-se que em referido 

procedimento foi obedecido o disposto no artigo 18, I da Lei n.º 9.099/95 e, 

ainda, em conformidade com o Enunciado nº 05 do FONAJE: A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Assim não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, bem como 

aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a 

aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente, buscando a 

satisfação de seu crédito original total no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) representado pelo cheque nº 015860, Banco Bradesco, 

Agência 1380, Conta 014310, vencido em 04.10.2011, o qual restou 

devidamente demonstrado pela documentação carreada com a inicial. Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo o título 

de crédito ser atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com 

a incidência de juros legais, a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005425-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PAULO SEPI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORLEY RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS proposta por JORGE PAULO SEPI DE LIMA em face de DORLEY 

RODRIGUES DE FREITAS. Ressai dos autos (id nº 9277295) que a parte 

Requerida recusou-se a receber a citação via AR, bem como não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 9621889) impondo, desta 

forma, a DECRETAÇÃO de sua REVELIA. Insta destacar que é 

entendimento corrente na E. Turma Recursal do TJMT que a recusa no 

recebimento do AR citatório, sobretudo quando efetuada pelo próprio réu, 

conforme denota-se no AR juntado aos autos, configura má-fé e ainda 

assim é situação capaz de aperfeiçoar o ato citatório. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CARTA DE CITAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO RECUSADO. MULTA 

IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER FIXADA NA LIMINAR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. 

DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

recusa de recebimento da carta de citação é desinfluente quando se 

verifica que a correspondência foi envida ao endereço correto da parte 

requerida, sendo plenamente válido o ato. Preliminar de nulidade da citação 

rejeitada. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

105754220148110019/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

25/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015 - grifo nosso). SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - ESCRITÓRIO CONTÁBIL - RECUSA 

EM RECEBER CARTA DE CITAÇÃO - REVELIA - PRELIMINAR DE NULIDADE 

DE CITAÇÃO - REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A recusa do 

recebimento de carta de citação constitui má-fé, pois presume-se que a 

parte a ser citada tenha conhecimento do seu teor, caso contrário não 

teria motivo para recusar o seu recebimento, devendo, como forma de 

sanção, ser considerada como citada e aplicada todas as consequências 

legais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 3. Se o consumidor comprova que pagou ao 

escritório que realiza serviços de despachante para que fosse 

regularizada a documentação de motocicleta junto ao órgão de trânsito e 

não sendo prestados os serviços contratados, devida é a restituição da 

quantia recebida, sob pena de restar configurado enriquecimento sem 

causa. 4. A sentença que decretou a revelia do Recorrente, bem como o 

condenou a restituir ao Recorrido a importância de R$ 1.000,00, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. Sem condenação a título de honorários 

advocatícios pelo fato de o recorrido não ter advogado constituído. 

(Recurso Cível Inominado nº 2074/2012, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. 

j. 02.10.2012, unânime, DJe 10.10.2012 - grifo nosso). Em relação ao 

mérito da demanda prosperar em parte o pedido formulado pela parte 

Requerente. A prova documental carreada aos autos é suficiente para 

corroborar seus argumento demonstrando que adimpliu com sua 

obrigação quanto à elaboração do programa em questão. Todavia, não há 

que se falar em dano moral eis que o mero descumprimento contratual, por 

si só, não é apto a ensejar a reparação moral; bem como, considerando 

que referido ônus incumbia à parte Requerente, esta não se desimcumbiu 
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de trazer aos autos prova da ofensa moral que alega ter sofrido. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente a 

importância original total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do vencimento, ou seja, 17.10.2016 e juros 

legais a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001278-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou histórico 

de pagamentos e telas de seu sistema interno com registros, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 416,37 

(quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ITACOA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA OAB - MT0003099A (ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Considerando que as 

partes desistiram do prazo recursal, após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322447 Nr: 4628-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intima os d. advogados do 

acusado, para que no prazo de cinco dias (05), apresentem memoriais 

escritos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356494 Nr: 7981-91.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, HAILTON 

VIANA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18563

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, para devolução dos autos nº 7981-91.2019.811.0015, 

Protocolo 356494, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166762 Nr: 1589-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR APARECIDO PIVETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, bem como por determinação do MM. Juiz de Direito da 

Quarta vara Criminal, impulsiono os autos com Vistas ao advogado 

constituído pelo réu para, no prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 358374 Nr: 9142-39.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILINEI JOSÉ PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Reporto-me à sentença proferida em 19.12.2019 (fls. 211/218), que julgou 

procedente a denúncia e condenou o réu Silinei José Pereira Lopes à pena 

privativa de liberdade total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 523 (quinhentos e vinte e três) dias-multa, pela prática dos 

crimes tipificados nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, 2º, § 2º, 

da Lei nº 12.850/2013 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

Não obstante, em 17.01.2012 (f. 221), o Juízo da 1ª Vara Criminal local, 

através do Ofício nº 115/2020 (f. 221), solicitou informações a respeito da 

"vinculação do objeto solicitada anteriormente no ofício 3764/2019" [sic].

Segundo consta, tramitam pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT os 

autos da Ação Penal Pública cód. 343890, versando sobre crime de 

homicídio qualificado cometido, em tese, por Pablo Henrique Costa Toledo e 

Wesley Ribeiro dos Santos em face de Hunaldo Pinheiro Lima, tendo 

aquele Juízo informado que a arma de fogo "Pistola Taurus, modelo PT 92 

AFS, calibre 9mm", apreendida nestes autos, interessa à instrução 

daquela ação penal pública.

Diante disso, considerando que a presente ação penal pública já foi 

julgada e a arma de fogo não mais interessa ao processo, determino a 

remessa do armamento ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, para 

vinculação aos autos da Ação Penal Pública cód. 343890.

No mais, prossiga-se no cumprimento da sentença.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 372853 Nr: 843-39.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER CORSETTI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Jose dos Santos - 

OAB:25906/0

 Com estas razões e com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição 

Federal e artigos 282, I e II e § 2º c.c. 321, ambos do CPP, revogo a prisão 

preventiva e concedo liberdade provisória ao indiciado Roger Corsetti 

Rodrigues, mediante o cumprimento rigoroso das seguintes medidas 

cautelares, sob pena de decretação de prisão preventiva:I. Comparecer 

mensalmente em juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, para informar o 

endereço residencial e comprovar sua atividade laboral (trabalho), 

mediante documentos idôneos;II. Não frequentar lugares com 

aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se 

abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e 

outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas 

alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia 

autorização do Juízo;IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos 

crimes.Expeça-se alvará de soltura e liberte-se Roger Corsetti Rodrigues, 

se por outro motivo ou decisão não deva permanecer preso, devendo ser 

requisitado à direção da unidade prisional, com o propósito de ser 

conduzido até a secretaria deste Juízo a fim de ser formalmente advertido, 

pela escrivã judicial, acerca das condições acima fixadas e das 

consequências em caso de descumprimento de alguma delas, mediante 

termo nos autos, informando, no ato da soltura, o endereço residencial e 

telefone para contato.Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia 

Judiciária Civil de Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para 

conhecimento e fiscalização das medidas cautelares impostas ao 

custodiado.No mais, aguarde-se a distribuição do respectivo inquérito 

policial, traslade-se cópia do termo de audiência de custódia, desta 

decisão e do alvará de soltura, com a respectiva certidão de cumprimento 

após, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 20 de janeiro de 

2020.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 353906 Nr: 6253-15.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE MARQUES DE CAMPOS, GILBERTO 

ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Decido.A substituição da prisão por medidas cautelares diversas 

cuida-se de uma benesse, um mal menor, opção legislativa para evitar a 

medida extrema – privação total da liberdade.Nos termos do artigo 282, I e 

II e § 5º, todos do CPP, as medidas cautelares deverão ser aplicadas 

observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a 

investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente 

previstos, para evitar a prática de infrações penais e, também, adequação 

da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições 

pessoais do indiciado ou acusado, podendo o juiz revogar a medida 

cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que 
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subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem.Na hipótese, a acusada apresentou motivo justo para 

flexibilização das medidas cautelares, notadamente a proibição de 

ausentar-se da comarca de Sinop/MT, porquanto o convívio com a família, 

sobretudo nesta época do ano, é salutar para a reintegração social da 

condenada.Desse modo, havendo justa causa para flexibilização das 

medidas cautelares fixadas, defiro o pedido formulado pela ré Mariane 

Marques de Campos em 18.12.2019 (f. 160), autorizando-a ausentar-se 

da comarca de Sinop/MT no período compreendido entre 22.12.2019 a 

30.01.2020, para “visitar familiares na cidade de Cuiabá” [f. 160, sic], 

mantendo integralmente as demais medidas cautelares fixadas em 

26.4.2019 (fls. 41/42).No mais, cumpra-se integralmente a 

sentença.Intimem-se.Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019.Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA EVONE DA SILVA RÉU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos 

etc., Compulsando os autos, observo que a parte autora aportou petição 

aos autos no Id. 13936954, aduzindo que em 11/08/2017 requereu a 

habilitação de nova procuradora nos autos, a qual colacionou 

substabelecimento sem reserva no Id. 93899669, contudo, desde a 

referida data os atos processuais realizaram-se independentemente de 

sua intimação, motivo pelo qual requer a decretação de nulidade de todos 

os atos processuais a partir de 11/08/2017. Pois bem, analisando os 

fundamentos deduzidos pela requerida, bem como os autos verifico que 

realmente a parte autora pugnou pela substituição de seu patrono no Id. 

9389660, colacionando substabelecimento sem reservas no Id. 9389669, 

em 11/08/2017, no entanto, não houve qualquer alteração na 

representação perante o Sistema PJe, de modo que as intimações 

continuaram a ser encaminhadas à advogada anterior. Deste modo, 

impõe-se sejam tornados sem efeito os atos processuais praticados após 

a substituição processual, com fundamento no art. 283 do CPC, 

aproveitando-se os atos que não resultem prejuízo à defesa de qualquer 

parte. Posto isso, chamo o feito à ordem e, inicialmente, determino seja a 

advogada Elenita Egina de Assunção Carvalho cadastrada nos autos, a 

fim de receber todas as intimações processuais, como representante da 

parte autora. Outrossim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

18/09/2018 às 15h30. Intimem-se as partes por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Por fim, visando o aproveitamento dos atos 

processuais, mantenho a decisão de Id. 12936805, pelo que concedo 

novo prazo e determino venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas processuais da presente demanda, sob pena 

de extinção. Intimem-se. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N. 16/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 04/90 e o laudo 

pericial n.c365668.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER à servidora DUMARA KLENA NOGUEIRA DE 

CASTILHO VOLPATO, Analista Judiciária, matrícula n. 14790, lotada na 2ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, 15 dias de licença para 

tratamento de saúde pelo período retroativo de 06 a 20 de dezembro de 

2019. Publique-se. Remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 15/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 04/90 e o laudo 

pericial n.c361843.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER à servidora ELITE DA SILVA E SILVA, Técnica 

Judiciária, matrícula n. 4353, lotada na Central de Administração, 12 dias 

de licença para tratamento de saúde pelo período retroativo de 28 de 

outubro a 08 de novembro de 2019. Publique-se. Remeta-se ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017780-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO APARECIDO PROCOPIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA LEÃO DA SILVA (INVENTARIADO)

GONÇALO PROCÓPIO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. II- 

Nomeio a Requerente AUGUSTO APARECIDO PROCÓPIO DA SILVA como 

Inventariante, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, 

artigo 617, parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se 

por termo. IV- Após, promovam-se as citações/intimações na forma 

determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre as primeiras declarações. V- Não havendo discordância quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, tomando-se por 

termo e sobre elas manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e digam em 05 (cinco) dias, 

ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- Cumpra-se, 

sucessivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007507-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. E. (REU)

 

Vistos. Defiro o pedido de id. 26280317. Concedo o prazo de 10 dias para 

a parte cumprir a decisão de id. 24869740. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1004047-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

H. M. S. P. (REQUERENTE)

B. L. A. D. S. (REQUERENTE)

M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO PAIVA (REQUERIDO)

LEANDRO JESUS DE ASSIS (REQUERIDO)

SIRLEI FERREIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ELIZABETE DIAS DOS 

SANTOS MALAGUETTA propôs a presente ação de GUARDA de seus 

netos Manuella Souza de Santana, Blendson Leandro Assis de Souza e 

Henrique Marcelo Souza Paiva, em desfavor de Débora Dias de Souza, 

genitora dos menores e Sirlei Ferreira de Santana, Leandro Jesus de 

Assis e Alex Sandro Paiva, genitores dos menores. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela de urgência para guarda provisória e, na ocasião, foi 

determinada a citação dos requeridos e designada audiência de 

conciliação. Citados por edital, os requeridos Sirlei Ferreira de Santana, 

Leandro Jesus de Assis e Alex Sandro Paiva, contestaram por negativa 

geral. A requerida Débora Dias de Souza, devidamente citada, não 

contestou. O estudo psicossocial foi realizado tão apenas na residência 

da autora (id. 22637158). O Ministério Público opinou pela designação de 

audiência de instrução e julgamento. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Em que pese o parecer do Ministério Público para designação de 

audiência de instrução e julgamento, entendo que o processo comporta 

julgamento antecipado, pois, restou amplamente demonstrado nos autos, 

inclusive, pelo estudo psicossocial de id. 22637158, que a autora exerce a 

guarda de fato de seus netos menores, e que estes se encontram em 

boas condições. Ademais, não há nenhuma oposição com relação ao 

pedido, já que a requerida (genitora) é revel e os genitores contestaram 

por negativa geral, não havendo empecilhos para se conferir a guarda 

definitiva à autora, eis que apenas regularizará uma situação fática já 

consolidada. É verdade que essa decisão nem sempre será definitiva, pois 

pode ser revista a qualquer tempo no interesse das menores, já que pode, 

haver modificação da guarda. “A guarda obriga à prestação de 

assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente (ECA 

art.33, 1ªparte): a guarda transfere ao guardião, à título precário, o atributo 

constante do artigo 1.634 do Código Civil no sentido de que lhe compete 

dirigir a criação e educação do menor; como também lhe compete exigir 

que o menor lhe preste obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição (artigo 384, inciso VII, do CC); no dever de assistência 

material ao menor sob sua guarda, entende-se que o guardião sujeita-se à 

obrigação legal de alimentos em favor daquele, sem prejuízo da obrigação 

de prestá-los o titular do pátrio poder.” Nesse sentido, o atual código civil, 

atinente e sensível aos direitos e deveres decorrentes do poder familiar 

dispõe: "artigo 1.634 do Código Civil - Compete aos pais, quanto à pessoa 

dos filhos menores: I - dirigir-lhes a criação e educação; II - tê-los em sua 

companhia e guarda; III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 

casarem; IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, 

se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 

o poder familiar; V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da 

vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, 

suprindo-lhes o consentimento; VI - reclamá-los de quem ilegalmente os 

detenha; VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição. Ad argumentandum, é dever dos pais, 

em igualdade de condições, assistir, criar e educar filhos menores (CF - 

artigo 229). O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres que o 

estado comete aos pais, como múnus público, de velar pela pessoa e 

bens de seus filhos. Assim, os pais têm o dever de zelar pela formação 

moral, material e intelectual dos filhos, criando-os em ambiente sadios. O 

exemplo dos pais é fator preponderante na criação e na educação dos 

filhos, pois estes, seguramente os seguirão, e quando, nos deparamos, 

com a quebra dos valores familiares, necessário se faz “regularizar a 

posse de fato”, sendo esse o escopo primordial do instituto da guarda que 

e, é justamente isto o que pretende a requerente (avó) no vertente caso, 

posto que os netos menores já estão sob seus cuidados e poderão 

encontrar a feliz perspectiva de uma vida materialmente assegurada e 

moralmente orientada. Assim sendo, considerando o bem-estar e o 

interesse dos menores, que será sobremodo prestigiada pelo deferimento 

da guarda, destinando-se a medida, ainda, a regularizar a situação fática 

constituída, com fulcro no artigo 33 Parágrafo 2º do E.C.A., DEFIRO o 

pedido, conferindo à requerente ELIZABETE DIAS DOS SANTOS 

MALAGUETTA a guarda unilateral dos menores Manuella Souza de 

Santana, Blendson Leandro Assis de Souza e Henrique Marcelo Souza 

Paiva, ficando-a obrigada à prestação de assistência material, moral e 

educacional dos mesmas, podendo, no exercício desse mister, opor-se à 

terceiros, inclusive à mãe e pais biológicos. (art. 33 “caput do ECA). 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, expeçam-se os 

competentes termos de guarda e compromisso, instando-se a guardiã a 

subscrevê-los, devendo bem e fielmente desempenhar o encargo (ECA, 

art 32), cientificando-se do que dispõe o artigo 249 do Estatuto da criança 

e do adolescente. Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011034-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CRESCENTI BRANDAO OAB - SP160733 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Sobre a petição e documentos 

de id. 25750783 e 25796032, manifeste-se a exequente, no prazo de 5 

dias. Após, diga o MP. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450050 Nr: 11929-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGL, NNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO- 

UNIVAG - OAB:MT 9.237, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Código 450050

Vistos.

 I- Intime-se a parte autora/exequente, a promover o andamento do feito, 

no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser 

resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Intime-se também o advogado, via DJE.

III- Caso seja positiva a diligência e a parte não se mani-festar no prazo 

acima, vistas ao Ministério Público.

IV – Cumpra-se.

Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020.

Dr. José Antônio Bezerra Filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 273401 Nr: 16036-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINÉIA MOREIRA DE SOUZA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Execução de alimentos

Código : 273401
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Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Sobre a proposta de acordo formulada às fls., 152 diga o executado no 

prazo de cinco dias.

 III – Intime-se.

IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 10 de janeiro de 2020

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402590 Nr: 12729-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA MAGLIA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 402590

Vistos.

 I- Intime-se a inventariante, a promover o andamento do feito, no PRAZO 

DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, 

nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Intime-se também o advogado e defensores, via DJE.

III- Caso seja positiva a diligência e a parte não se mani-festar no prazo 

acima, vistas ao Ministério Público.

IV – Cumpra-se.

Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020.

Dr. José Antônio Bezerra Filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 383043 Nr: 758-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANI MOLERO VAZ, ADELINO QUERINO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON DA SILVA VAZ, 

APARECIDA MOLERO VAZ, JOSIANI MOLERO VAZ DE OLIVEIRA, ROSIANI 

MOLERO VAZ ONORATO, ALEXANDRE DE SOUZA ONORATO, 

CLEVERSON MOLERO VAZ, LEIDE DAIANA FIGUEIREDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:OAB-MT 8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que as partes são maiores, capazes e estão 

representadas pelo mesmo patrono, conforme se depreende das 

procurações de fls. 06 e 89/91, bem como, apresentaram o plano de 

partilha de fls. 96/100.

No que tange ao plano de partilha de fls. 96/100, tendo em vista que o 

mesmo não fora subscrito pelas partes, e considerando que em seu 

segundo parágrafo a inventariante afirma “não ter havido qualquer acordo 

entre meeira e herdeiros” (fl. 96), determino, ad cautelam, a intimação das 

partes para que sanem a contradição existente no referido plano de 

partilha, apresentando, se for o caso, o plano retificado com assinatura da 

meeira e herdeiros.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 255666 Nr: 13617-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE MARIA DA SILVA, BKDSM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MENDONÇA (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 inventário

Código : 255666

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Apresente a inventariante a ratifica-ção do formal de pagamento, a dar 

a cada um o que é seu. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

III – Adote Sr. Gestor as providencias pertinen-tes, após volte-me os autos 

concluso para decisão.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 15 de janeiro de 2020 .

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 63720 Nr: 16-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.P. E outros rep. Por sua mãe HELIEIDE SARDINHA 

COELHO, R.T.M. PEREIRA, REP. POR SUA MÃE TATIANA MAURÍCIO 

NEVES, TATIANA MAURICIO NEVES, RENAN GABRIEL DE SOUZA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT 17.613, FLAVIA PETERSEN MORETTI - OAB:7353, JOAO 

CARLOS DA SILVA BASTOS - OAB:2.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 inventário

Código : 63720

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Apresente a inventariante a ratifica-ção do formal de pagamento, a dar 

a cada um o que é seu. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

III – Adote Sr. Gestor as providencias pertinen-tes, após volte-me os autos 

concluso para decisão.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 15 de janeiro de 2020.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 217522 Nr: 12952-47.2008.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN MARA SOATO STECKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VILMA SOATO STECKLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BARNEZE - 

OAB:2660/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 inventário

Código : 217522

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Sobre as informações constante de fls., 83/101, manifeste-se a 

inventariante e seu advogado.

 III – Adote Sr. Gestor as cautelas pertinentes.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 16 de janeiro de 2020.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 791 de 908



2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017477-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1017477-69.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público Para ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 26241869 - Decisão 28152911 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta/ Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011350-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº: 1011350-52.2018.8.11.0002 VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado nos 

autos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 485, VIII, do CPC). P. R. I. Isento de custas. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 09 de Janeiro de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007458-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO OAB - MT25865/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007458-04.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA ALTERAÇÃO DA 

PATERNIDADE formulado por IVAN GOMES DA SILVA JUNIOR, aduzindo, 

em síntese, o que segue. Assevera o autor que a sua certidão de 

nascimento teve no registro da filiação paterna o Sr. “XXX”, nome do seu 

padrasto. Disse que pretende alteração na filiação paterna de seu registro 

civil, uma vez que os envolvidos estão estreitando laços afetivos. Após 

descrever os fatos e fundamentos que sustentam sua pretensão, o autor 

pugnou pela procedência do pedido, para que seja determinado ao Oficial 

de Registro Civil competente que retifique o seu registro de nascimento, 

fazendo constar o nome e seu genitor (Itamar Dias Duarte), bem como, de 

seus avós paternos (Itagiba Dias Duarte e Maria José dos Santos Duarte), 

para proceder as devidas correções com o acréscimo o patronímico 

“Duarte de Oliveira”. A petição inicial foi instruída com documentos (id. 

21723377 a 21724065). Em nova manifestação, o autor, aditou a petição 

inicial (id. 23352572). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando 

os autos, verifica-se que o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito. A ação de retificação de registro civil e alteração da paternidade, 

foi ajuizada com intuito de proceder à retificação da primeira certidão, qual 

seja, como seu próprio nome, mas com a exclusão de um dos 

sobrenomes, uma vez que o registro civil fora confeccionado no 

patronímico o nome do Sr. Ivan Gomes da Silva (id. 21724056), padrasto 

do autor. Disse que após pericia, Exame de DNA, foi constatado o nome 

do Sr. Itamar Dias Duarte, pai biológico. Mais. O pedido de retificação de 

registro civil proposto decorre de jurisdição voluntária, sendo que 

alteração da paternidade o processo é contencioso. Assim, a ação 

proposta é inadequada ao fim a que se destina. A extinção do processo é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 485, inciso VI, “in fine” do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro a AJG 

(id. 21723371). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de Janeiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005971-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ (REQUERENTE)

AILTO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EUNICE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

AMILTON MARCOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005971-96.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Eunice Pereira de Almeida, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os herdeiros NÃO sejam 

representados pelo mesmo Advogado, a parte requerente deverá 

fornecer quantas cópias das primeiras declarações forem necessárias à 

citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Intime-se a 

Inventariante para comprovar a recusa ou justificar o pedido de expedição 

de ofício à Central de Testamentos. Feitas as primeiras declarações, 

citem-se para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, 

se houver, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do 

CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos 

no artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, 

proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é 

dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto e guias 

correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, a Inventariante 

deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) e plano de 

partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve carrear aos autos as 

certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública Nacional, 

Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. A renúncia deve ser 

formalizada por escritrua pública ou termo nos autos (art. 1.806, do CC). 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007229-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GABRIELLY MORAES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FREITAS CUNHA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007229-44.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Execução de Alimentos. Não consta nos autos a sentença que fixou a 

pensão alimentícia. Assim sendo, intime-se a parte autora, através do seu 

patrono, para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Com a emenda, proceda-se à conclusão. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007182-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE LUCAS DA COSTA (REQUERENTE)

CONCEICAO LERINA DA COSTA (REQUERENTE)

ZOZIMA DOMINGAS DA COSTA (REQUERENTE)

JOAO EDESIO DA COSTA (REQUERENTE)

DOMINGOS LUCIANO DA COSTA (REQUERENTE)

MARIZE ANTONIA DA COSTA (REQUERENTE)

ROSALVO OTACILIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GREGORIO DA COSTA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007182-70.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Dirce Lucas da Costa, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). A Inventariante deve informar os valores a 

receber, apresentar GIA-ITCMD e comprovantes de recolhimento de 

impostos, se houver. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007674-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUSTINO DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

ADRIANA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

ALEXANDRA LUZIA DE MORAES (REQUERENTE)

CLEIDIANE CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

CREUZA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

JOADIR CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

JUAREZ CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

LUCIANA CORREA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

MALY CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

MARIA DE NAZARE DE MORAES (REQUERENTE)

MARLENE CORREA DE MORAES DA CRUZ (REQUERENTE)

REINALDO CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

PEDRO CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MARTINS DE MORAES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007674-62.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Nomeio inventariante a Sra. MARLENE CORREA DE 

MORAES DA CRUZ, independentemente da lavratura de termo de qualquer 

espécie. Todos os herdeiros são maiores e capazes, de modo que é 

possível o prosseguimento do feito na forma de arrolamento sumário. Deve 

o Inventariante cumprir o que dispõe os artigos 659 e seguintes do CPC: 

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de 

adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o 

formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 

serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de 

arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de 

qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do 

inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os 

bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - atribuirão valor aos 

bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese 

prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos 

bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 662. No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa 

judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos 

herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor 

diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados 

ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Art. 663. A 

existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha 

ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o 

pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada 

pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente 

notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação 

dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos bens do 

espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário 

processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante 

nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, 

apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou o Ministério 

Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá 

laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em audiência 

que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as 

reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Após as providências que cabem aos interessados, 

certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos devidos, bem como 

a juntada da certidão negativa de débito da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal atualizadas. Intime-se a parte autora, através de seu 

procurador para carrear aos autos certidão de casamento atualizada da 

falecida. Remeta-se o feito à Procuradoria do Estado, em virtude do que 

prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. Em seguida, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007648-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON SOARES CAMPOS ROZENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLYSON SOARES CAMPOS ROZENDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALLYSON SOARES CAMPOS ROZENDO (HERDEIRO)

WEYSLLER SOARES CAMPOS ROZENDO (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007648-64.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Intimem-se 

os requerentes, através do seu Patrono, para trazer aos autos a cópia 

dos comprovantes de seus rendimentos, para que seja possível a análise 

do pedido de AJG formulado na exordial. Sobre o contido no Id. 26510980, 

digam os requerentes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008478-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MIRLEY SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TALISON MORRONE DE MOURA NEVES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008478-30.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se a autora através do seu Patrono, para trazer aos autos o 

título que fundamenta o pedido, eis que essencial ao deslinde do feito. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008903-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA PORFIRIO DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM SERVIANO MARTINS (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008903-57.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG, sem prejuízo de revisão da concessão do benefício, se tal se 

revelar incabível. Nomeio Inventariante a Sra. Ilma Porfírio de Souza, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os herdeiros não sejam 

representados pelo mesmo Advogado, a parte requerente deverá 

fornecer quantas cópias das primeiras declarações forem necessárias à 

citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Diligencie-se a 

inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de promover a 

juntada aos autos, da comprovação da inexistência de testamento deixado 

pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). 

Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos do 

Inventário, os herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou 

maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do 

espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo 

do imposto e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, 

a Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do 

CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve 

carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010594-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SILVA BRITO (REQUERENTE)

MAREONICE EZANIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010594-09.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de ação de Divórcio Consensual. As partes devem encartar nos autos 

cópia dos comprovantes de seus rendimentos, atualizados, para que seja 

possível a análise do pedido de AJG formulado na exordial. A guarda, por 

lei, deve ser compartilhada entre os genitores. Havendo interesse na 

fixação da guarda unilateral, devem ser expostos os motivos que levam a 

tanto, não bastando, para a tanto, a conveniência das partes, já que é 

direito dos filhos e não dos pais ser criados e viver em harmonia com 

ambos, mesmo que separados. Intime-se para emenda. Além disso, as 

partes devem informar o valor dos bens que pretendem partilhar, bem 

ainda carrear aos autos cópia da certidão de nascimento dos filhos e 

cópia dos documentos pessoais da requerente, Sra. Mareonice. 

Retificando tais valores, devem atentar para a necessidade de mudar o 

valor da causa (art. 292, III e VI CPC). Intimem-se os requerentes, por 

Advogado, para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Após a emenda ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011076-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIANE BATISTA SIMI (REQUERENTE)

ROMERSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

CREUZA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

ARTUR OLIVEIRA BATISTA PIRES PEREIRA (REQUERENTE)

IRIS BATISTA DA SILVA (INVENTARIANTE)

CLAUMIRANDA BATISTA LIMA (REQUERENTE)

CLAUDETE MARIA DE JESUS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA BATISTA DA SILVA (INVENTARIADO)

JOSE EMILIANO DE JESUS (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1011076-54.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG, sem prejuízo de sua revogação caso se revele incabível. 

Nomeio Inventariante o Sr. IRIS BATISTA DA SILVA, que deverá assinar o 

termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, parágrafo único, 

do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 

620, do CPC). Caso todos os herdeiros não sejam representados pelo 

mesmo Advogado, a parte requerente deverá fornecer quantas cópias 

das primeiras declarações forem necessárias à citação, inclusive para a 

Fazenda Pública Estadual. Diligencie-se o inventariante, junto à Central de 

Testamentos, no sentido de promover a juntada aos autos, da 

comprovação da inexistência de testamento deixado pela “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as 

primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou maior incapaz, 

para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo previsto no 

artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A 

avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo do imposto 

e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, o 

Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do CPC) 

e plano de partilha, ouvindo-se as partes. O Inventariante deve carrear 

aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda Pública 

Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. Cumpridas as 

determinações acima descritas, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013700-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR COLOVITE RAGNINI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RAGNINI (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1013700-76.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Nomeio Inventariante o Sr. João Vitor Colovite Ragnini, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os herdeiros não sejam 

representados pelo mesmo Advogado, a parte requerente deverá 

fornecer quantas cópias das primeiras declarações forem necessárias à 

citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Diligencie-se o 

Inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de promover a 

juntada aos autos, da comprovação da inexistência de testamento deixado 

pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). 
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Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos do 

Inventário, os herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou 

maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do 

espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo 

do imposto e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, 

o Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do 

CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. O Inventariante deve 

carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013166-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA AMIK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO AMIK (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1013166-35.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se o credor para informar o endereço das empresas que o 

executado representa. Vindo aos autos, oficie-se para desconto do 

percentual devido à título de alimentos, das comissões ou qualquer valor 

pago ao executado, com posterior depósito na conta bancária do credor. 

Além do acima exposto, as empresas deverão encaminhar ao Juízo os 12 

últimos pagamentos ao executado, possibilitando que o credor faça a 

média mensal para cobrança da pensão vencida. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017930-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA FERNANDA DA CUNHA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LEMES DA SILVA (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1017930-64.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se para emendar a inicial. A guarda, se deferida, o será à 

mãe, de modo que esta deve figurar no feito em nome próprio. Com a 

emenda, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006702-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006702-92.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Diante das 

informações colhidas em audiência de conciliação do id. 264616602, e 

consulta ao PJE verifica-se que o presente feito deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Vejamos. As partes, a causa de pedir e o pedido 

desta ação são idênticos aos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C FIXAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISIONAIS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº. 1006142-53.2019.811.0002, 

distribuída no Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões desta comarca em 

27/06/2019, ajuizada pela parte requerida ensejando a ocorrência da 

litispendência. A esse respeito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (Redação dada pela Lei nº. 13.105, de 2015) (...) V – reconhecer 

a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º. 

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado; Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

(...) VI - litispendência; (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015). (...) § 1º. verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada; (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). § 2º. Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 3º. 

Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. (Redação 

dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 5º. Excetuadas a 

convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de 

ofício das matérias enumeradas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). É da jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO 

FEITO EM ESTÁGIO MENOS AVANÇADO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À 

luz dos princípios da economia e celeridade processual, deve ser mantida 

a sentença que, reconhecendo a litispendência entre duas demandas, 

extinguiu o feito que se encontrava em estágio menos avançado. 

Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0456.12.001592-4/001. 5ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Áurea Brasil. 

Data de Julgamento: 18/04/2013. (Disponível em www.tjmg.jus.br – 

Acesso em 25 de Maio de 2016 às 17h24min). De rigor, portanto, a 

extinção deste processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inciso V c/c art. 

337, inc. VI e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Isento de 

custas (id. 21614247). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa 

na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de Janeiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006702-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006702-92.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Diante das 

informações colhidas em audiência de conciliação do id. 264616602, e 

consulta ao PJE verifica-se que o presente feito deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Vejamos. As partes, a causa de pedir e o pedido 

desta ação são idênticos aos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C FIXAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISIONAIS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº. 1006142-53.2019.811.0002, 

distribuída no Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões desta comarca em 

27/06/2019, ajuizada pela parte requerida ensejando a ocorrência da 

litispendência. A esse respeito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (Redação dada pela Lei nº. 13.105, de 2015) (...) V – reconhecer 

a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º. 

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado; Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

(...) VI - litispendência; (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015). (...) § 1º. verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada; (Redação dada pela Lei nº 
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13.105, de 16 de março de 2015). § 2º. Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 3º. 

Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. (Redação 

dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 5º. Excetuadas a 

convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de 

ofício das matérias enumeradas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). É da jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO 

FEITO EM ESTÁGIO MENOS AVANÇADO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À 

luz dos princípios da economia e celeridade processual, deve ser mantida 

a sentença que, reconhecendo a litispendência entre duas demandas, 

extinguiu o feito que se encontrava em estágio menos avançado. 

Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0456.12.001592-4/001. 5ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Áurea Brasil. 

Data de Julgamento: 18/04/2013. (Disponível em www.tjmg.jus.br – 

Acesso em 25 de Maio de 2016 às 17h24min). De rigor, portanto, a 

extinção deste processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inciso V c/c art. 

337, inc. VI e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Isento de 

custas (id. 21614247). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa 

na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de Janeiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004819-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. U. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE OAB - MT26535/O 

(ADVOGADO(A))

GENTIL COSTA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT26543/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004819-13.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 20532598 e da certidão 

que designou audiência de ID 28075089. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019751-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. T. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1019751-06.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 27666624 e da certidão 

que designou audiência de ID 28077570. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017725-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. S. D. A. (AUTOR(A))

N. R. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA NAYRA COSTA E SILVA OAB - 051.987.861-28 (REPRESENTANTE)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1017725-35.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 26961723 e da certidão 

que designou audiência de ID 28077578. Várzea Grande/MT, 17 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008310-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILY NUNES DUARTE (AUTOR(A))

W. N. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Franceule de Morais Miranda (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FRANCILY NUNES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1008310-62.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 21055214 e da certidão 

que designou audiência de ID 28066590. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009216-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA VIEGAS APOLINARIO OAB - MT5255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009216-18.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão de ID 26441293 e da certidão que designou audiência 

de ID 28067873. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro de 2020. Juraci Oliveira 

Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016214-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KELLEN DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON DOUGLAS AMORIM DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016214-02.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 25684828 e da certidão 

que designou audiência de ID 28070661. Várzea Grande/MT, 16 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016264-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. T. D. M. (AUTOR(A))

S. T. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))
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SAMARA TAQUES VASCONCELOS OAB - 026.349.871-96 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016264-28.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 26021758 e da certidão 

que designou audiência de ID 28144455. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015400-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. N. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1015400-87.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 25574713 e da certidão 

que designou audiência de ID 28144479. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006521-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA MENDES MARINHO SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1006521-62.2017.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Casamento]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: JOAO RICARDO DE SOUZA NETO POLO PASSIVO: Nome: 

ANGELINA MENDES MARINHO SOUZA Endereço: Residente e Domiciliado 

Atualmente em local incerto e não sabido. INTIMANDO: ANGELINA MENDES 

MARINHO SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 

teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue 

abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: VISTOS etc. JOÃO RICARDO DE SOUZA NETO, 

qualificado, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CONVERTIDO EM 

CONSENSUAL contra ANGELINA MENDES MARINHO SOUSA também 

qualificada. Em audiência de conciliação (Id. 14683011), a requerida 

concordou com o divórcio (Id. 14683011). O cônjuge virago pretende 

voltar a usar o nome de solteira. Pugnaram pela homologação. Deixo de 

colher manifestação ministerial, eis que não debatidas nestes autos as 

questões pertinentes aos menores de idade. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu 

artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº.66, de 2010.) Em 

virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a 

vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não 

havendo que se falar em prévia separação de fato. O pedido foi realizado 

por ambos os cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da avença e 

havendo anuência dos envolvidos, de rigor a homologação do acordo com 

o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre os requerentes nos 

termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

o fim de decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG à 

requerida (Id. 14683011). Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que não há bens a partilhar. A requerida voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja Angelina Mendes Marinho (Id. 9586110). Em 

seguida, arquive-se.Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de Novembro de 

2019. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. NERCY ANCHIETA 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. 

MATRÍCULA: 37954 No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço 

“Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera 

do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No 

computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, 

clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” 

localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os 

documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014010-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. D. D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1014010-82.2019.8.11.0002 Certifico que, tendo em vista a petição ID 

28107530 - Manifestação e determinação verbal da MMº Juíza , redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 28/FEVEREIRO/2019 àS 13HORAS. 

Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032232-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1032232-78.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a 

AJG. Determino o cumprimento do acordo celebrado entre as partes até 

que outra decisão altere o que foi deliberado entre os pais. Com 
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fundamento no artigo 139, V, do CPC, designo audiência de conciliação 

para data de 20 de Fevereiro de 2020, às 14 horas e 20 minutos. Cite-se e 

intime-se a requerida, por Oficial de Justiça e intime-se o requerente para 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

Advogados ou Defensores Públicos. Intime-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário à realização do ato. Observe-se o disposto no 

art. 212 do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014540-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON WEBERICH DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CRISTIANE DA SILVA (REU)

E. C. W. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1014540-86.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 24897708 e da certidão 

que designou audiência de ID 28147493. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007652-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA SOUZA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

1007652-04.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para ciência da decisão de ID 22473653 e da certidão que designou 

audiência de ID 28146957. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010025-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EROTLIDES DE MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA CRUZ CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010025-42.2018.8.11.0002 VISTOS etc. Trata-se de 

Ação de Guarda com Pedido Liminar. O Ministério Público manifestou-se no 

Id. 19322934, pugnando pela remessa dos autos à comarca de Cuiabá/MT, 

eis que é a atual residência do infante. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Dispõe o art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: I - para a 

ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento 

ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho 

incapaz; (...). Ademais, o STJ em sua Súmula nº. 383, já admitiu o 

deslocamento da competência mesmo após o ajuizamento da ação, no 

caso de mudança de endereço do incapaz. Pelo que se verifica dos autos, 

o menor está residindo e estudando na cidade de Cuiabá/MT, conforme 

comprovante de endereço (Id. 18114349) e atestado de escolaridade (Id. 

18113975). Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público 

constante do Id. 19322934, e, declino, pois, da competência para 

conhecer do feito e determino a remessa dos autos a uma das Varas de 

Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT. Intimem-se as partes, pela 

Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002385-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. P. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002385-51.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Diante da 

manifestação constante do Id. 25346845, diga a parte credora, de forma 

específica, os valores em atraso. Na sequência, intime-se o devedor para 

comprovar o pagamento. Após, ao Ministério Público. Em seguida, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008067-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. L. (REQUERENTE)

J. V. L. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. D. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008067-21.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ALINE 

CÂNDIDA DE LIMA e J. V. L. D., representado por sua genitora, primeira 

requerente, ajuizaram a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO COM PEDIDO 

INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” 

dos bens deixados em decorrência do óbito de seu companheiro e genitor, 

respectivamente, ADEMIR DE LIMA DIONÍSIO, falecido em data de 

02/08/2018, sem deixar testamento. Na inicial, a autora requereu sua 

nomeação como Inventariante; descreveu o autor da herança; a viúva 

meeira e o herdeiro; o único bem a partilhar - um automóvel Gol -, o plano 

de partilha e a inexistência de dívidas. Requereu a AJG. A petição inicial 

foi instruída com procuração e documentos (Id. 15183570 a 15183589). 

Em decisão constante do Id. 15582886 foi deferida a AJG; a requerente foi 

nomeada Inventariante e determinada sua intimação para cumprimento do 

disposto no artigo 1.031 e seguintes do CPC. Termo de compromisso (Id. 

16449745). Manifestação da Inventariante no Id. 16933858 apresentando 

o plano de partilha e pugnando pela juntada de documento emitido pela 

ANOREG quanto a inexistência de testamento deixado pelo falecido; 

certidão negativa da PGE/MT e da SEFAZ; e, GIA-ITCMD constando a 

isenção do imposto (Ids. 16933859 a 16933868). A Inventariante requereu 

a remessa dos autos ao Ministério Público e a homologação da partilha 

(Ids. 18724643 a 18724647). O Ministério Público, instado a se manifestar, 

pugnou pela intimação da Inventariante para que informasse e 

comprovasse a data de aquisição do veículo objeto do presente 

arrolamento, assim como se o valor utilizado adveio ou não de esforço 

comum e não se trata de bem sub-rogado; para que informasse a 

propriedade do imóvel referido no Id.15183589, esclarecendo se o mesmo 

fora objeto de contrato particular de compra e venda pelo falecido; para 

que trouxesse aos autos cópias recentes de certidões de nascimento ou 

casamento com averbação de eventuais divórcios suas e do falecido, a 

fim de comprovar a inexistência de impedimentos matrimoniais durante o 

período da alegada convivência, bem como para que trouxesse, se 

possível, declarações de parentes do falecido sobre a união e seu período 

de duração (Id. 19447371). Manifestação da Inventariante no Id. 20039944 

prestando as informações solicitadas pelo “Parquet”. Ao final, pugnou pelo 

reconhecimento da união estável da Inventariante com o falecido, bem 

como a meação do automóvel, com a consequente homologação da 

partilha apresentada (Ids. 20039945 a 20039953). O Ministério Público 

manifestou-se no Id. 20300053 pela possibilidade de reconhecimento da 

união estável, na forma incidental, entre a Inventariante e o autor da 

herança, apenas para fins sucessórios, bem como pela regular tramitação 

do feito, a fim de que seja homologada a proposta de partilha apresentada, 
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eis que atende aos requisitos legais. Petitório da patrona da Inventariante, 

Dra. Maristela Aparecida Campos renunciando ao mandato e informando 

que o Advogado, Dr. Paulo Pereira Lisboa prosseguirá com a demanda, 

conforme procuração inicialmente firmada (Id. 21101648). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. A 

respeito da união estável, dispõe o artigo 1.723, caput, do Código Civil: Art. 

1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. MARIA 

HELENA DINIZ, comentando o artigo, leciona: Elementos essenciais para a 

configuração da união estável. Para que se tenha união estável, é mister a 

demonstração de presença dos seguintes elementos essenciais: a) 

ausência de matrimônio válido e de impedimento matrimonial entre os 

companheiros, não se aplicando, contudo, o art. 1.521, VI, do Código Civil, 

no caso de a pessoa se achar separada de fato (RT, 731:237) ou 

judicialmente (RJ, 198:136, 725:322 e 745:336; RT, 409:183 e 352, 

618:171, 381:100, 445:92, e 433:87); b) a convivência more uxorio pública, 

contínua e duradoura; c) constituição de uma família. (DINIZ, Maria Helena. 

Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 9ª ed. rev. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil, Lei n. 10.406, de 10-1-2002, 2003, p. 

1.183). É certo que não mais se exige a diversidade de sexo, embora tal 

não ocorra no caso dos autos. O pedido de Reconhecimento da União 

Estável, de forma incidental, em Ação de Inventário, é medida excepcional 

e apenas pode ser deferida quando comprovados documentalmente todos 

os requisitos específicos para esse fim. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO 

INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. 

POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de 

inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos 

incontestes juntados aos autos do processo. (Negritei). Em sede de 

inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só 

importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração 

concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do 

relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, 

mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. 

Recurso Especial nº. 1.685.935 – AM (2016-0262393-9). Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça. Relatora: Ministra Nacy Andrighi. Data de 

julgamento: 17/08/2017. Disponível em www.stj.jus.br – Acesso em data 

de 10/09/2019, às 17 horas e 40 minutos. Pelo que se verifica dos autos, 

os requisitos exigidos em lei encontram-se demonstrados no caso em 

análise, eis que a Inventariante comprovou, de forma documental, que 

viveu em união estável com o autor da herança, bem como a inexistência 

de impedimentos matrimoniais. Ademais, a irmã do falecido, Sra. Amelsina 

Dionísio Alencar, reconheceu a união estável havida entre a Inventariante 

e o “de cujus”. Mais. Restou comprovado que o veículo, único patrimônio 

deixado pelo falecido, foi adquirido na constância de referida união. De 

rigor, pois, o acolhimento, de forma incidental, do pedido de 

reconhecimento de união estável “post mortem” havida entre a 

Inventariante e o falecido, pelo período de 20 de Maio de 2013 a Agosto de 

2018, para fins sucessórios. DO INVENTÁRIO. Compulsando detidamente 

os presentes autos verifica-se que o pedido é juridicamente possível, há 

legitimidade e interesse processual. A Inventariante e o herdeiro menor de 

idade, representado por sua genitora/primeira requerente, estão 

devidamente representados pelo mesmo Advogado (Id. 15183570) e a 

documentação acostada aos autos comprova a veracidade do pedido. 

Embora o herdeiro seja menor de idade e tenha a própria Inventariante 

como sua representante legal, bem ainda que não tenha sido nomeado 

curador especial a este, verifica-se que o plano de partilha apresentado 

não causa prejuízos ao infante, eis que a partilha se dará de forma 

igualitária. Relativamente aos requisitos exigidos para a homologação da 

partilha amigável, dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil: Art. 

659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da 

lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 

663. Vislumbra-se que os requisitos básicos exigidos pelo referido 

dispositivo legal foram devidamente atendidos pelos requerentes, que 

carrearam aos autos cópia da certidão de óbito do “de cujus”, documento 

do bem e comprovante de isenção do ITCMD, de maneira que a 

homologação da partilha é medida que de rigor se impõe. Nesse sentido, é 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO 

- PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA - ITCD - PAGAMENTO - 

POSSIBILIDADE. - Deverá ser homologada a partilha amigável realizada 

entre as partes, quando cumpridos os requisitos exigidos em lei e 

comprovada a quitação do ITCD. Agravo de Instrumento Cível nº. 

1.0056.09.202637-8/001. 1ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade. Data de Julgamento: 18/06/2010. (Disponível 

em www.tjmg.jus.br – Acesso em 23/05/2012 às 15h15min). Comprovante 

de isenção da GIA-ITCMD encartado no Id. 16933860. Certidão negativa da 

Fazenda Pública Estadual expedida pela PGE/MT, bem ainda as certidões 

negativas referentes ao IPVA e ICMS foram juntadas aos autos (Ids. 

16933866 e 16933868). O Ministério Público manifestou concordância com 

o que dos autos conta (Id. 20300053). DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 3º, da 

CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO PROCEDENTE o pedido incidental no 

bojo da presente ação, para o fim de reconhecer a união estável entre 

ALINE CÂNDIDA DE LIMA e ADEMIR DE LIMA DIONÍSIO, pelo período de 20 

de Maio de 2013 a Agosto de 2018, para fins sucessórios. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do CPC. JULGO, POR SENTENÇA, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha constante do Id. 

16933858, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo erro 

ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública. 

P. R. I. Isentos de custas (Id. 15582886). Transitada esta em julgado, 

expeça-se formal de partilha/alvará judicial na forma requerida, 

observadas as formalidades legais. A seguir, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de 

Janeiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008067-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. L. (REQUERENTE)

J. V. L. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. D. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008067-21.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ALINE 

CÂNDIDA DE LIMA e J. V. L. D., representado por sua genitora, primeira 

requerente, ajuizaram a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO COM PEDIDO 

INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” 

dos bens deixados em decorrência do óbito de seu companheiro e genitor, 

respectivamente, ADEMIR DE LIMA DIONÍSIO, falecido em data de 

02/08/2018, sem deixar testamento. Na inicial, a autora requereu sua 

nomeação como Inventariante; descreveu o autor da herança; a viúva 

meeira e o herdeiro; o único bem a partilhar - um automóvel Gol -, o plano 

de partilha e a inexistência de dívidas. Requereu a AJG. A petição inicial 

foi instruída com procuração e documentos (Id. 15183570 a 15183589). 

Em decisão constante do Id. 15582886 foi deferida a AJG; a requerente foi 

nomeada Inventariante e determinada sua intimação para cumprimento do 

disposto no artigo 1.031 e seguintes do CPC. Termo de compromisso (Id. 

16449745). Manifestação da Inventariante no Id. 16933858 apresentando 

o plano de partilha e pugnando pela juntada de documento emitido pela 

ANOREG quanto a inexistência de testamento deixado pelo falecido; 

certidão negativa da PGE/MT e da SEFAZ; e, GIA-ITCMD constando a 

isenção do imposto (Ids. 16933859 a 16933868). A Inventariante requereu 

a remessa dos autos ao Ministério Público e a homologação da partilha 

(Ids. 18724643 a 18724647). O Ministério Público, instado a se manifestar, 

pugnou pela intimação da Inventariante para que informasse e 

comprovasse a data de aquisição do veículo objeto do presente 

arrolamento, assim como se o valor utilizado adveio ou não de esforço 

comum e não se trata de bem sub-rogado; para que informasse a 

propriedade do imóvel referido no Id.15183589, esclarecendo se o mesmo 

fora objeto de contrato particular de compra e venda pelo falecido; para 

que trouxesse aos autos cópias recentes de certidões de nascimento ou 

casamento com averbação de eventuais divórcios suas e do falecido, a 

fim de comprovar a inexistência de impedimentos matrimoniais durante o 
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período da alegada convivência, bem como para que trouxesse, se 

possível, declarações de parentes do falecido sobre a união e seu período 

de duração (Id. 19447371). Manifestação da Inventariante no Id. 20039944 

prestando as informações solicitadas pelo “Parquet”. Ao final, pugnou pelo 

reconhecimento da união estável da Inventariante com o falecido, bem 

como a meação do automóvel, com a consequente homologação da 

partilha apresentada (Ids. 20039945 a 20039953). O Ministério Público 

manifestou-se no Id. 20300053 pela possibilidade de reconhecimento da 

união estável, na forma incidental, entre a Inventariante e o autor da 

herança, apenas para fins sucessórios, bem como pela regular tramitação 

do feito, a fim de que seja homologada a proposta de partilha apresentada, 

eis que atende aos requisitos legais. Petitório da patrona da Inventariante, 

Dra. Maristela Aparecida Campos renunciando ao mandato e informando 

que o Advogado, Dr. Paulo Pereira Lisboa prosseguirá com a demanda, 

conforme procuração inicialmente firmada (Id. 21101648). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. A 

respeito da união estável, dispõe o artigo 1.723, caput, do Código Civil: Art. 

1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. MARIA 

HELENA DINIZ, comentando o artigo, leciona: Elementos essenciais para a 

configuração da união estável. Para que se tenha união estável, é mister a 

demonstração de presença dos seguintes elementos essenciais: a) 

ausência de matrimônio válido e de impedimento matrimonial entre os 

companheiros, não se aplicando, contudo, o art. 1.521, VI, do Código Civil, 

no caso de a pessoa se achar separada de fato (RT, 731:237) ou 

judicialmente (RJ, 198:136, 725:322 e 745:336; RT, 409:183 e 352, 

618:171, 381:100, 445:92, e 433:87); b) a convivência more uxorio pública, 

contínua e duradoura; c) constituição de uma família. (DINIZ, Maria Helena. 

Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 9ª ed. rev. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil, Lei n. 10.406, de 10-1-2002, 2003, p. 

1.183). É certo que não mais se exige a diversidade de sexo, embora tal 

não ocorra no caso dos autos. O pedido de Reconhecimento da União 

Estável, de forma incidental, em Ação de Inventário, é medida excepcional 

e apenas pode ser deferida quando comprovados documentalmente todos 

os requisitos específicos para esse fim. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO 

INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. 

POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de 

inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos 

incontestes juntados aos autos do processo. (Negritei). Em sede de 

inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só 

importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração 

concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do 

relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, 

mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. 

Recurso Especial nº. 1.685.935 – AM (2016-0262393-9). Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça. Relatora: Ministra Nacy Andrighi. Data de 

julgamento: 17/08/2017. Disponível em www.stj.jus.br – Acesso em data 

de 10/09/2019, às 17 horas e 40 minutos. Pelo que se verifica dos autos, 

os requisitos exigidos em lei encontram-se demonstrados no caso em 

análise, eis que a Inventariante comprovou, de forma documental, que 

viveu em união estável com o autor da herança, bem como a inexistência 

de impedimentos matrimoniais. Ademais, a irmã do falecido, Sra. Amelsina 

Dionísio Alencar, reconheceu a união estável havida entre a Inventariante 

e o “de cujus”. Mais. Restou comprovado que o veículo, único patrimônio 

deixado pelo falecido, foi adquirido na constância de referida união. De 

rigor, pois, o acolhimento, de forma incidental, do pedido de 

reconhecimento de união estável “post mortem” havida entre a 

Inventariante e o falecido, pelo período de 20 de Maio de 2013 a Agosto de 

2018, para fins sucessórios. DO INVENTÁRIO. Compulsando detidamente 

os presentes autos verifica-se que o pedido é juridicamente possível, há 

legitimidade e interesse processual. A Inventariante e o herdeiro menor de 

idade, representado por sua genitora/primeira requerente, estão 

devidamente representados pelo mesmo Advogado (Id. 15183570) e a 

documentação acostada aos autos comprova a veracidade do pedido. 

Embora o herdeiro seja menor de idade e tenha a própria Inventariante 

como sua representante legal, bem ainda que não tenha sido nomeado 

curador especial a este, verifica-se que o plano de partilha apresentado 

não causa prejuízos ao infante, eis que a partilha se dará de forma 

igualitária. Relativamente aos requisitos exigidos para a homologação da 

partilha amigável, dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil: Art. 

659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da 

lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 

663. Vislumbra-se que os requisitos básicos exigidos pelo referido 

dispositivo legal foram devidamente atendidos pelos requerentes, que 

carrearam aos autos cópia da certidão de óbito do “de cujus”, documento 

do bem e comprovante de isenção do ITCMD, de maneira que a 

homologação da partilha é medida que de rigor se impõe. Nesse sentido, é 

o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO 

- PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA - ITCD - PAGAMENTO - 

POSSIBILIDADE. - Deverá ser homologada a partilha amigável realizada 

entre as partes, quando cumpridos os requisitos exigidos em lei e 

comprovada a quitação do ITCD. Agravo de Instrumento Cível nº. 

1.0056.09.202637-8/001. 1ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade. Data de Julgamento: 18/06/2010. (Disponível 

em www.tjmg.jus.br – Acesso em 23/05/2012 às 15h15min). Comprovante 

de isenção da GIA-ITCMD encartado no Id. 16933860. Certidão negativa da 

Fazenda Pública Estadual expedida pela PGE/MT, bem ainda as certidões 

negativas referentes ao IPVA e ICMS foram juntadas aos autos (Ids. 

16933866 e 16933868). O Ministério Público manifestou concordância com 

o que dos autos conta (Id. 20300053). DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 3º, da 

CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO PROCEDENTE o pedido incidental no 

bojo da presente ação, para o fim de reconhecer a união estável entre 

ALINE CÂNDIDA DE LIMA e ADEMIR DE LIMA DIONÍSIO, pelo período de 20 

de Maio de 2013 a Agosto de 2018, para fins sucessórios. Em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do CPC. JULGO, POR SENTENÇA, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha constante do Id. 

16933858, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo erro 

ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda Pública. 

P. R. I. Isentos de custas (Id. 15582886). Transitada esta em julgado, 

expeça-se formal de partilha/alvará judicial na forma requerida, 

observadas as formalidades legais. A seguir, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de 

Janeiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 353712 Nr: 18511-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 Processo nº. 8511-72.2014.811.0002.

Código nº. 353712.

VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.

A Defensoria Pública, que representa a parte autora, requereu a 

suspensão do processo (fls. 110), ante as infrutíferas tentativas de 

contato com a assistida (fls. 105 e fls. 109), e, após, o arquivamento do 

feito (fls. 115).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 117).

Assim sendo, diante da desídia da parte exequente em prosseguir com o 

feito, não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas, eis que defiro a AJG.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 20 de Janeiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO
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3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016856-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO OAB - MT26055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. C. D. S. A. (REU)

J. A. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CARDOSO OAB - 000.427.861-50 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos. Processe-se em segredo 

de justiça. Versam os autos sobre REVISIONAL DE ALIMENTOS em que 

MANOEL SALES DE ARAÚJO move em desfavor de JOSÉ AFONSO 

CARDOSO DE SALES e LUIZ MIGUEL CARDOSO DE SALES ARAÚJO, 

representados por sua genitora, ANA PAULA CARDOSO, todos 

qualificados nos autos. Alega em linhas iniciais que ficou obrigado ao 

pagamento de pensão alimentícia em favor dos requeridos no valor 

equivalente 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo, em 

Ação que tramitou perante juízo da Segunda Vara Especializada de Família 

e Sucessões dessa comarca. Relata que o valor anteriormente fixado esta 

onerando seu orçamento, tendo em vista a diminuição em seu salário. 

Requer liminarmente, a redução da obrigação alimentar para o valor 

equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimento. Junta 

documentos. É o breve relato. Decido. Acolho a emenda a inicial. Concedo 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pedido, em relação à diminuição do valor 

pago a título de alimentos, diante da documentação de ID 25863230, 

comprovando a redução nos seus rendimentos, a verba prestada em 

favor da parte requerida deve ser minorada, atendendo ao binômio 

necessidade-possibilidade. Desse modo, presentes os pressupostos 

ensejadores ao acolhimento do requerimento, nos termos do artigo 4º da 

Lei 5478/68, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para determinar a 

diminuição da pensão alimentícia devida à parte demandada, para o valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, 

descontando-se apenas verbas previdenciárias e IR, depositados em 

conta bancária ou entregues diretamente a genitora dos requeridos. 

Ressalto que tal decisão não é definitiva, podendo ser revisada a qualquer 

tempo, até o deslinde do feito, desde que venham aos autos novas provas 

aptas a formar minha convicção. Considerando-se o preceituado pelo 

Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o 

rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se 

as partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução 

e Julgamento que designo para o dia 12/5/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá os requeridos 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016856-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO OAB - MT26055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. C. D. S. A. (REU)

J. A. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CARDOSO OAB - 000.427.861-50 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos. Processe-se em segredo 

de justiça. Versam os autos sobre REVISIONAL DE ALIMENTOS em que 

MANOEL SALES DE ARAÚJO move em desfavor de JOSÉ AFONSO 

CARDOSO DE SALES e LUIZ MIGUEL CARDOSO DE SALES ARAÚJO, 

representados por sua genitora, ANA PAULA CARDOSO, todos 

qualificados nos autos. Alega em linhas iniciais que ficou obrigado ao 

pagamento de pensão alimentícia em favor dos requeridos no valor 

equivalente 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo, em 

Ação que tramitou perante juízo da Segunda Vara Especializada de Família 

e Sucessões dessa comarca. Relata que o valor anteriormente fixado esta 

onerando seu orçamento, tendo em vista a diminuição em seu salário. 

Requer liminarmente, a redução da obrigação alimentar para o valor 

equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimento. Junta 

documentos. É o breve relato. Decido. Acolho a emenda a inicial. Concedo 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pedido, em relação à diminuição do valor 

pago a título de alimentos, diante da documentação de ID 25863230, 

comprovando a redução nos seus rendimentos, a verba prestada em 

favor da parte requerida deve ser minorada, atendendo ao binômio 

necessidade-possibilidade. Desse modo, presentes os pressupostos 

ensejadores ao acolhimento do requerimento, nos termos do artigo 4º da 

Lei 5478/68, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para determinar a 

diminuição da pensão alimentícia devida à parte demandada, para o valor 

equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, 

descontando-se apenas verbas previdenciárias e IR, depositados em 

conta bancária ou entregues diretamente a genitora dos requeridos. 

Ressalto que tal decisão não é definitiva, podendo ser revisada a qualquer 

tempo, até o deslinde do feito, desde que venham aos autos novas provas 

aptas a formar minha convicção. Considerando-se o preceituado pelo 

Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o 

rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se 

as partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução 

e Julgamento que designo para o dia 12/5/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá os requeridos 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372863 Nr: 21465-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVGDS, RGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - 

OAB:19613/O, Newton Gomes Evangelista - OAB:19.586-O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 801 de 908



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

exequente (na pessoa de seus advogados) para, no prazo de 10(dez) 

dias, manifestar acerca da Diligência de fl.81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417612 Nr: 20815-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

parte autora (na pessoa de seu advogado) para, no prazo de 10(dez) 

dias, atualizar o endereço das partes (considerando Diligência de fl.69) e 

justificar a ausência em Perícia Médica (considerando Publicação em 

tempo hábil da Decisão de 23/08/2019).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243893 Nr: 4874-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GT, AMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERNANDES PINHEIRO 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 15.431, JOSÉ WILZEM MACOTA - UNIVAG - 

OAB:7.481-B, THAIS POLLYANNI MARTINS DA SILVA - OAB:23419/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

parte autora (na pessoa de seus advogados) para, no prazo de 10(dez) 

dias, indicar o atual e correto endereço da parte requerida; considerando 

teor de Diligência de fl.164.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003062-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH FABIANA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil (Certidão de 

Nascimento), promovida por RUTH FABIANA DE MORAES, objetivando a 

correção na grafia do seu nome. Alega que nasceu em 29 de novembro 

de 1976 na cidade de Poconé - MT, é filha de Fabio Mendes de Moraes e 

Gemina da Silva Moraes . Aduz que em 2010 solicitou 2ª via da sua 

certidão de nascimento e verificou o erro na grafia do seu nome, onde 

deveria constar “RUTH”, está grafado “RUTHE” Ao final pede o 

deferimento do pedido, e, via de consequência, a alteração de sua 

Certidão de nascimento, fazendo constar seu nome correto, ou seja, RUTH 

FABIANA DE MORAES. Instado a se manifestar, o Ministério Publico opina 

pela procedência do pedido (ID. 19979377). É o sucinto relatório. DECIDO. 

De início é necessário consignar que se afigura perfeitamente possível 

requerer a retificação do assentamento de registro civil, no entanto, tal 

procedimento possui caráter excepcional, devendo haver a devida 

motivação. Esta é a interpretação que se extrai do caput do art. 109 da Lei 

n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), senão vejamos: Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório. (...) Portanto, a retificação mostra-se cabível caso ocorra o 

erro nos dados pessoais no assento de registro civil, com vistas à 

recomposição de seu conteúdo, tendo em vista que os assentamentos 

feitos nos registros públicos seguem o princípio da imutabilidade, que tem 

por objetivo conferir segurança às relações jurídicas, mediante a devida 

publicidade dos dados relativos ao estado das pessoas. Por todo o 

exposto, nos termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e, via de consequência; 

determino a retificação da certidão de nascimento da requerente, 

passando a constar em seus assentos o nome correto, qual seja RUTH 

FABIANA DE MORAES, expedindo-se mandado ao 2º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Poconé - MT. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Tratando-se de jurisdição voluntária, resta evidente o desinteresse da 

parte autora em recorrer, pelo que determino desde já que seja certificado 

o transito em julgado, bem como as respectivas expedições necessárias. 

Sem custas. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008789-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIAN CAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1008789-21.2019.8.11.0002 AUTOR: JOÃO 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA REQUERIDA: MIDIAN CAO DA SILVA, AÇÃO 

DE DIVÓRCIO VISTOS, ETC. Trata-se de ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO 

CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS, ajuizada por JOÃO 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, em face de MIDIAN CAO DA SILVA, todos 

qualificados nos autos. As partes protocolaram pedido de desistência da 

ação, nas petições de IDs n. 24703072 e 25378055, informando que 

compuseram em processo que tramitou perante a Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca, cópia do acordo 

encartado no documento de ID n.24704939 E o relato. Decido. A 

desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na 

ausência da contestação, independe de manifestação do requerido (§ 4º, 

artigo 485, do mesmo codex). Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada 

(artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e JULGO 

EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004264-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA OLIVEIRA CAMANHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDERSON DE OLIVEIRA MARTYN (REU)

Outros Interessados:

GESIANE SANTANA FORTES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARILAYNE NUNES DA CRUZ (TESTEMUNHA)

MARLI DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Autos n.º PJE – 1004264-64.2017.811.0002 Autora: SABRINA 

MARTYN CAMANHO, representado por sua genitora, VANUZA OLIVEIRA 

CAMANHO. Requerido: ANDERSON DE OLIVEIRA MARTYN AÇÃO DE 

ALIMENTOS. Vistos etc., Trata-se de Ação de Alimentos movida por 

SABRINA MARTYN CAMANHO, representado por sua genitora, VANUZA 

OLIVEIRA CAMANHO, em face de ANDERSON DE OLIVEIRA MARTYN. O 

requerido foi citado conforme certidão de ID n. 9908407, deixou 

transcorrer o prazo para apresentação de defesa Designada audiência de 

Instrução e Julgamento, o demando devidamente intimado, (certidão de ID 

n. 25804923), não compareceu. É o relatório decido SABRINA MARTYN 

CAMANHO, representado por sua genitora, VANUZA OLIVEIRA 

CAMANHO, em face de ANDERSON DE OLIVEIRA MARTYN, todos 

qualificados nos autos. Devidamente citado e intimado para audiência 

conforme certidão lançada no documento de ID n. 9908407 e 25804923, o 

requerido não apresentou defesa nem tampouco compareceu à 

solenidade onde seria tentada a conciliação e restando infrutífera seria o 

feito julgado. Assim, declaro aqui a revelia da parte demandada, que citado 

não atendeu ao chamado da Justiça. Acerca da revelia seguem os 

julgados: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA DO 

ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. A necessidade 

alimentar do filho menor é presumida, incumbindo, aos genitores, o dever 

de sustento. Alimentos fixados de acordo com as possibilidades do 

alimentante e necessidades do alimentado. Apelação cível desprovida, de 

plano. (Apelação Cível Nº 70065402240, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 03/09/2015). 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DAS FILHAS MENORES. 

REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Caso em que o réu foi devidamente citado 

e intimado da data da audiência de conciliação e julgamento (art. 6º da Lei 

nº. 5.478/68), tendo sido advertido de que deveria comparecer à 

solenidade acompanhado de advogado e, havendo interesse na produção 

de prova oral, das testemunhas, ocasião em que também deveria 

apresentar contestação. 2. Por conta do não comparecimento injustificado 

à solenidade, não há nulidade a ser reconhecida por conta do julgamento 

antecipado da lide, não havendo que se falar, portanto, em 

desconstituição da sentença para reabertura da fase instrutória. 3. Em 

que pese a aridez probatória não permita uma conclusão segura a 

respeito da situação financeira do alimentante, as necessidades das filhas 

menores alimentadas são presumidas, não há desalinho algum na 

sentença ao equacionar o binômio alimentar em 40% dos rendimentos 

paternos e 40% do salário mínimo, patamar que até é módico ao 

atendimento das presumidas necessidades das duas filhas adolescentes. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70065343477, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 20/08/2015). Desse modo, considerando-se a prova de que 

disponho para a entrega da tutela jurisdicional buscada, acolho o 

requerimento da parte requerente. Pelo exposto, julgo procedente o pedido 

inicial tornando os alimentos provisórios, definitivos, ou seja, fixando os 

alimentos definitivos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

depositados na conta bancária ou entregue diretamente a genitora da 

autora, todo dia 10 (dez) de cada mês. Condeno o demandado ao 

pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor de 12 parcelas 

alimentícias. Publique-se Registre-se. Recolhidas as custas, arquivem-se. 

Ás providencias. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013005-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA FERREIRA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

JANDIRA FERREIRA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

ELENINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VANIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAMILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCA FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

JULIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI OAB - MT25058-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1013005-25.2019.2019.8.11.0002. AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTES: JULIANE FERREIRA 

DA SILVA, JANDIRA FERREIRA DA SILVA, JUREMA FERREIRA DA SILVA 

ROSA, ANA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 

FRANCISCA FERREIRA DE AMORIM, ROSANA FERREIRA DA SILVA, 

VÂNIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JAMILA FERREIRA DA SILVA e 

ELENINE FERREIRA DA SILVA. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil (Certidão de Nascimento e casamento), 

promovida por JULIANE FERREIRA DA SILVA, JANDIRA FERREIRA DA 

SILVA, JUREMA FERREIRA DA SILVA ROSA, ANA FERREIRA DA SILVA 

ALMEIDA. JOSÉ FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA FERREIRA DE AMORIM, 

ROSANA FERREIRA DA SILVA, VÂNIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 

JAMILA FERREIRA DA SILVA e ELENINE FERREIRA DA SILVA, objetivando 

a correção do nome de seus genitores nas respectivas certidões de 

nascimento/casamento. Alegam que o nome dos genitores foi grafado de 

maneira equivocada em suas certidões de nascimento, constando o nome 

da genitora MARIA CLARA DA SILVA, sendo o nome correto, MARIA 

CLARA FERREIRA, além de constar erro na grafia do nome do genitor nos 

registros de nascimento de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e FRANCISCA 

FERREIRA DE AMORIM, constando o nome do pai NICEPHOL FERREIRA DA 

SILVA, sendo que o correto é NICEPHORO FERREIRA DA SILVA. Ao final 

pedem o deferimento do pedido, e, via de consequência, a alteração de 

suas Certidões de nascimeto/Casamento, fazendo constar o nome correto 

de seus genitores. Instado a se manifestar, o Ministério Publico opina pela 

procedência do pedido (ID. 25340473). É o sucinto relatório. DECIDO. De 

início, é necessário consignar que se afigura perfeitamente possível 

requerer a retificação do assentamento de registro civil, no entanto, tal 

procedimento possui caráter excepcional, devendo haver a devida 

motivação. Esta é a interpretação que se extrai do caput do art. 109 da Lei 

n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), senão vejamos: Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório. (...) Portanto, a retificação mostra-se cabível caso ocorra o 

erro nos dados pessoais no assento de registro civil, com vistas à 

recomposição de seu conteúdo, tendo em vista que os assentamentos 

feitos nos registros públicos seguem o princípio da imutabilidade, que tem 

por objetivo conferir segurança às relações jurídicas, mediante a devida 

publicidade dos dados relativos ao estado das pessoas. Por todo o 

exposto, nos termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e, via de consequência 

determino a retificação das certidões de nascimeto/casamento dos 

requerentes, oficiando-se aos cartórios conforme lista constante na 

pedido inicial. Dê-se ciência ao Ministério Público. Tratando-se de 

jurisdição voluntária, resta evidente o desinteresse da parte autora em 

recorrer, pelo que determino desde já que seja certificado o transito em 

julgado, bem como as respectivas expedições necessárias. Sem custas. 

Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005364-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DONIZETE DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARIA MENDES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005364-54.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALQUIRIA DONIZETE DA SILVA GARCIA REU: EDISON 

MARIA MENDES DE SOUZA Vistos... Para melhor adequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para ser 

impreterivelmente realizada no dia 04/02/2020, às 16h00min (CPC, art. 

277). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014718-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE TAL (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1014718-35.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDILSON ALVES DA SILVA REU: ADRIANA DE TAL Vistos... 

Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para ser impreterivelmente realizada no dia 04/02/2020, às 

16h00min (CPC, art. 277). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017276-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO BALVEDI (REQUERENTE)

MARIA LAURA GALERANI BALVEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS SOLERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1017276-77.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: WILSON ANTONIO BALVEDI, MARIA LAURA GALERANI 

BALVEDI REQUERIDO: ANTONIO MARCOS SOLERA Vistos... Para melhor 

adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para ser impreterivelmente realizada no dia 04/02/2020, às 16h00min (CPC, 

art. 277). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIS DA MOTTA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ DO PERITO Nº 576284-7. 

Impulsiono para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000231-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIS DA MOTTA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ DO PERITO Nº 576284-7. 

Impulsiono para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008105-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ DO PERITO Nº 576778-4. 

Impulsiono para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008105-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ DO PERITO Nº 576778-4. 

Impulsiono para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008194-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEISIANE NASCER NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ DO PERITO Nº 1008194-56. 

Impulsiono para intimar as partes sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008194-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEISIANE NASCER NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ DO PERITO Nº 576284-7. 

Impulsiono para intimar as partes sobre o laudo pericial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412679 Nr: 18155-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA JOÃO DE BARROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA GIRASSOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A KARASIAKI - 

OAB:OAB/MT 6448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ,impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337746 Nr: 6026-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEKSON LUIZ SILVA, CONSTRUTORA NOVA 

CANAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogada TAIRINE ELISA 

BOBATO SCHMITT, a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter 

extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414968 Nr: 19312-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISMAR ALVES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO BITTENCOURT, ZITA MARINA 

COSTA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12913

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogada MARCELLE MARIA 

DE FREITAS LEON BORDEST, a DEVOLVER os autos no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista 

ter extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes 

do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito 

de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318074 Nr: 14444-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO APARECIDO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre as cartas 

devolvidas pelo correios

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383386 Nr: 997-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:MT 13.033

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

da segunda instancia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87614 Nr: 9375-66.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVA IND.COM. DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRI - SHOP COMERCIAL IMPORTADORA DE 

ALIMENTOS LTDA, ROSENILDA RANSAY GARCIA CASTRILLON, ALEX 

GARCIA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857, RAFAEL 

SOUZA NUNES - OAB:MT 14.676, RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ,impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227183 Nr: 7343-49.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID CAR VEICULOS, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, 

SEBASTIAO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ,impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018739-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIZARDO BARROSO OAB - RJ8632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018739-54.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: CARDOSO & PINHEIRO LTDA Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 
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efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018731-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALES GONÇALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA OAB - MT10205-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018731-77.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS REU: TALES GONÇALVES 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018863-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CR ORION LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA OAB - 363.437.818-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO CIRINEU DE ALMEIDA SILVA (REU)

LUANA LOUZADA SILVA (REU)

SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018863-37.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CR ORION LTDA - ME REPRESENTANTE: CLAUDIONOR 

GALDINO DA SILVA REU: SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, SIMAO CIRINEU DE ALMEIDA SILVA, 

LUANA LOUZADA SILVA Vistos... Analisando os autos, verifico tratar-se 

de Ação de Despejo, onde o autor requer a desocupação do imóvel em 

virtude do término do prazo de locação, e o recebimento dos valores 

referentes aos alugueis atrasados. No entanto, verifico que a parte autora 

não juntou o contrato de locação, tampouco juntou planilha detalhada 

informado quais os meses estão em atraso e quais são os valores exatos 

a serem pagos. Para tanto, concedo prazo de dez dias, para que junte tais 

documentos, sob pena de pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001569-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CORREA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001569-35.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: THIAGO CORREA DE LIMA Vistos... 

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001596-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI IRACEMA ZUCONELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001596-18.2020.8.11.0002. 

AUTOR: ROSILEI IRACEMA ZUCONELLI REU: VRG LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 

98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 02/03/2020, às 13:30 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002996-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDEMIRO RICCI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002996-04.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA REU: CLAUDEMIRO RICCI 

Vistos etc. Diante do petitório acostado no Id. 28040451, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2020, às 17h00min, 

devendo ser expedido novo mandado de citação/intimação ao requerido, 

consignando que o Oficial de Justiça não está obrigado a comunicar com o 

credor via telefone, até mesmo porque não tem disponibilidade de telefone 

funcional para tal atividade, contudo, caso queira, a parte interessada, no 

acompanhamento processual, quando da distribuição do mandado, 

contatar o servidor sorteado e acompanha-lo na diligência. Intime- se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006707-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRACELI PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

MIRTES PAULINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006707-17.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, SONIA MARIA DE 

OLIVEIRA E SILVA, IRACELI PEREIRA ROSA, MIRTES PAULINA DA CRUZ 

REU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. Certifique-se quanto a 

tempestividade da contestação apresentada. Intime-se a parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação à defesa. Prazo: 15 dias. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003630-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA HOLSBACH NUNES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT9633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETO FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003630-68.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ELIANA HOLSBACH NUNES DE BARROS EXECUTADO: NETO 

FREITAS Vistos etc. Declarado o falecimento da credora, contudo a douta 

patrona não trouxe aos autos certidão de óbito. Em assim sendo, concedo 

o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Com ou sem a declaração da morta, conclusos 

para as deliberações pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

20 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004796-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004796-72.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP Vistos etc. Defiro o petitório 

acostado no Id. 15576016. Expeça-se mandado de citação, nos termos 

requeridos, observando o endereço do administrador judicial da massa 

falida executada. Cadastre-se o patrono do executado nos autos (d. 

16111934). Intime- se e cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005760-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOSSAN PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005760-60.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: 

DOSSAN PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA Vistos etc. Em análise 

ao petitório acostado no Id. 5567510, verifico que não se faz oportuna a 

citação com hora certa, prevista no artigo 227 do CPC, visto que houve 

apenas uma tentativa frustrada de citação da parte ré, conforme certidão 

do Id. 25421320, portanto, não houve exaurimento de possibilidade de 

encontrar/localizar a empresa requerida. Desta feita, renove-se o 

mandado de citação, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar o disposto 

no art. 277 do CPC. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002324-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S SILVA BOMFIM (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002324-93.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS 

SOCIAL REU: M S SILVA BOMFIM Vistos etc. Aportou aos autos o petitório 

acostado no Id. 25898304, onde a parte exequente pretende seja 

procedida pesquisa junto ao sistema InfoJud a fim de localizar o endereço 

da executada. No entanto, compulsando detidamente os autos, verifico 

que a representante da parte executada não fora citada por estar ausente 

no endereço destacado na correspondência do Id. 25414615, não sendo 

incerta sua localização. Em assim sendo, postergo a consulta de endereço 

postulada pelo credor e determino seja expedido mandado de citação e 

demais atos executórios à representante da parte ré, observando o Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC. Intime-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014525-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA LOGISTICA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO 01782036105 (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

Certifico que, deixei de expedir carta de citação a requerida Telefônica 

Brasil S/A, tendo em vista que, não consta o endereço na inicial destes 

autos. Em sendo assim, intimo a parte autora para manifestar-se 

apresentando endereço completo, no prazo de 05 dias. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007650-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO SICHOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA CRISTINA CAPATO (REU)

CINTIA COMERCIO E REVESTIMENTOS DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007650-05.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA 

E VENDA DE VEÍCULO proposta por LUCAS ANTONIO SICHOSKI em 

desfavor de CINTIA CRISTINA CAPATO BOABAID e CINTIA CAMINHÕES, 

aduzindo em síntese que adquiriu veículo junto à requerida em 2014, vindo 

a pagar a maior parte do preço, contudo a requerida não regularizou a 

documentação do bem, ora alienado para instituição bancária. Sendo 

assim, no mérito pretendia a condenação da requerida à devolução do 

valor pago pelo veículo e demais gastos, devidamente atualizados e 

acrescidos da multa prevista contratualmente, bem como pela condenação 

da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados. 

Tentada a conciliação esta restou infrutífera (id. 13244145). A requerida 

apresentou peça contestatória sob id. 13585448 – Pág. 1-3, o autor 

apresentou réplica sob id. 13762546 – Pág. 1-14. Posteriormente, aportou 

aos autos petitório da parte autora, informando que firmou acordo no mês 

de agosto de 2019 diretamente com o ex-proprietário do veículo e com o 

Banco Bradesco, ora credor fiduciário. Ao final, requer a exclusão dos 

pedidos iniciais referentes a condenação da requerida ao reembolso dos 

valores pagos e à devolução do veículo e que seja aditada a exordial para 

manter o veículo em sua posse, que seja declarado quitado o contrato de 

compra e venda, bem assim em sede de antecipação de tutela requer a 

transferência de ofício do bi trem para seu nome (id. 27423523 – Pág. 

1-12). POIS BEM. Denota-se que, a parte autora pretende alterar o pedido 

inicial de rescisão para uma ação declaratória, a fim de declarar a quitação 

contrato e concretizar a transferência do bem para seu nome. Ressalta-se 

que, apesar de o autor elaborar pedido de antecipação de tutela de 

urgência faz-se temerária a análise desta antes da manifestação da 

requerida, pois o autor pretende justamente que seja transferida a 

propriedade do bem, o que inevitavelmente adiantaria parte do mérito da 

demanda, sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da 

ampla defesa, justamente na parte dos pedidos que se pretendem alterar, 

violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 

Logo, tratando-se de alteração do pedido inicial e tendo em vista o fato de 

já ter ocorrido a angularização processual, faz-se imprescindível a 

manifestação da parte requerida, posto que seu consentimento é requisito 

para autorização do aditamento da inicial, nos termos do artigo 329, II, do 

CPC. Sendo assim, intime-se a parte requerida para que se manifeste 

quanto ao aditamento pretendido pela parte autora e documentos 

acostados aos autos. Prazo 15 (quinze) dias. Registro que o seu silêncio 

importará na anuência tácita. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008668-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

ELIANE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008668-61.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ELIANE 

ALVES, ROBERTO DE JESUS FERREIRA Vistos etc. Depreque a citação e 

demais atos executórios à Comarca de Campo Verde/MT, conforme 

postulado pelo credor no Id. 25488461. Conste-se o endereço dos 

executados como sendo: Avenida Dom Aquino Correia, 299, Chácara 

Vista Alegre, Bairro Distrito Industrial I, CAMPO VERDE/ MT. Deverá o 

credor efetuar o pagamento das respectivas guias para distribuição da 

missiva. Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAIMON JAQUES DE SOUZA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001695-56.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: SAIMON JAQUES DE SOUZA BORGES Vistos 

etc. Em atenção ao pleito acostado no Id. 20757767, expedi ofício à 

Receita Federal e ao Tribunal Regional Eleitoral, via Sistemas Infojud e Siel, 

obtendo-se como domicilio fiscal da parte executada o mesmo constante 

da inicial, donde já restou frustrada tentativa de citação, consoante se 

observa da certidão do Id. 17755646. Desse modo, entendo pertinente a 

expedição às empresas ENERGISA, DAE, bem assim às empresas de 

telefonia VIVO, CLARO e TIM CELULAR, para que forneçam eventual 

endereço do devedor Saimon Jaeues de Souza Borges em seus registros, 

devendo o credor trazer aos autos endereços das respectivas empresas 

para encaminhamento das correspondências. Prazo: 10 dias. Com as 

respostas nos autos, intime-se o credor para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1019407-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAL NESPULE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WENDER CURVO RONDON (REU)

ANDERSON WAGNER SOARES DA CONCEICAO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO CONSIDERANDO A MANIFESTAÇÃO DE ID. 

28167429 EM QUE A PARTE AUTORA INFORMA O ENDEREÇO PARA 

EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, PROMOVO INTIMAÇÃO A 

EXEQUENTE PARA QUE ESCLAREÇA A QUAL REQUERIDO COMPETE O 

ENDEREÇO INFORMADO, PRAZO DE 05 DIAS. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339089 Nr: 7206-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:MT 8.874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 12.464-A, JADSON SOUZA NOBRE - OAB:OAB/MT 15308

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 209, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 194/198, e em consequência, via 

sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 19.732,04 – 

CNPJ: 13.247.810/0001-99).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391322 Nr: 6109-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 146, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 140/141, e em consequência, via 

sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 3.606,28 – 

CPF: 044.107.641-60).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405753 Nr: 14401-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 102, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 95/98, e em consequência, via 

sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 7.284,75 – 

CNPJ: 08.816.067/0001-00).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443866 Nr: 8751-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório da parte exequente acostado às fls. 

64/65, requerendo nova tentativa de penhora sobre determinada 

importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do (a) executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, 

até o limite do crédito objeto da presente execução (R$ 18.909,36 – CPF: 

580.913.001-15).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de um ano.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 
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bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, NCPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do NCPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407183 Nr: 15211-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 190, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor às fls. 183/187, e em consequência, via 

sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$ 18.051,24 – 

CPF: 832.737.781-72).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424345 Nr: 24271-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 Vistos etc.

1 – Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada Edgar Santana de Oliveira naquele órgão.

 2 - O credor requer nova tentativa de penhora sobre determinada 

importância eventualmente encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do (a) executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, 

até o limite do crédito objeto da presente execução (R$ 44.069,15 – CPF: 

327.391.501-30).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411752 Nr: 17627-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO TV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às 

fls. 136/137, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 715,78 – CPF: 632.423.541-68).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411752 Nr: 17627-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO TV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431324 Nr: 1711-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE BENEDITA MALHEIROS BUDIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA, ANTONIO 

CARLOS OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:MT 13.782-B

 INTIMAÇÃO DO PATRONO das Requeridas para trazer aos autos, no 
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prazo de 10 (dez) dias a comprovação de ciência dos seus demandantes 

acerca da sua renúncia, em conformidade com o art. 112, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339089 Nr: 7206-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:MT 8.874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 12.464-A, JADSON SOUZA NOBRE - OAB:OAB/MT 15308

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391322 Nr: 6109-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 198,78 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 3.606,28, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se a parte 

executada executada via DJE por intermédio de seu advogado (art. 854, 

§2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405753 Nr: 14401-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 36.423,75, em diversas 

contas bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) 

executado(a), sendo necessário somente a indisponibilidade da quantia de 

R$ 7.284,75, equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a restrição do aludido valor, e procedo ao desbloqueio do 

remanescente, por constituir excesso de penhora.

2 – Destarte, positivado o bloqueio, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

executada (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215638 Nr: 11021-09.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINÉIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S)  REQUERIDA(S) :  SERVIÇO SOCIAL  DA 

INDUSTRIA/DEPARTAMENTO REGIONAL DE MT-SESI/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALYANE F. ALMEIDA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.641-E, Leila Maria de Almeida - OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10.077-B/MT, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 Intimo a parte requerente para contrarrazoar a impugnação de fls 

562/573, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407183 Nr: 15211-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 12,61 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 18.051,24, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

No mais, em relação ao pleito de penhora do imóvel indicado na inicial, 

deverá a parte credora juntar aos autos certidão atualizada da respectiva 

matrícula, a fim de verificar sua propriedade e existência de eventual ônus 

financeiro/real sobre o mesmo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424345 Nr: 24271-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 
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recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 243,89 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 44.069,15, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se a parte 

executada executada via DJE por intermédio de seu advogado (art. 854, 

§2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443866 Nr: 8751-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 131,61 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 5.0323,66, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

pessoalmente o executado (art. 854, §2º, NCPC), podendo este suscitar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Em complemento ao pleito de fls. 64/65, expedi ofício eletrônico ao 

DENATRAN, via RENAJUD, registrando a existência de 01 (um) único 

veículo em nome do devedor, todavia contendo penhora anterior, o que a 

princípio torna inviável nova constrição sobre o mesmo.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito.

4 - No tocante ao pedido de busca de bens imóveis, em consulta ao 

sistema CEI-ANOREG/MT, foram localizados 03 apontamentos em nome do 

devedor, os quais seguem impressos e anexos para consulta do credor, 

no mesmo prazo acima estipulado.

5 - Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001219-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ITAMAR (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA ITAMAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. NILDA GODOY DE CAMPOS (REU)

NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE (INVENTARIANTE)

PAULO RONALD DE OLIVEIRA (REU)

ARY LEITE DE CAMPOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTAIR SILVA MARANS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001219-86.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE ITAMAR, MARIA DE FATIMA ITAMAR ESPÓLIO: ARY 

LEITE DE CAMPOS REU: D. NILDA GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD 

DE OLIVEIRA INVENTARIANTE: NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE 

Vistos etc. 1 - Novamente, determino a retificação do polo passivo 

fazendo constar ESPÓLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS, representada pela 

inventariante NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE. 2 – Lembro 

também que o requerido Paulo Ronald de Oliveira foi citado e já apresentou 

defesa. 3 – Pendente de citação os requeridos Espólio de Ary Leite Godoy 

e Nilda Godoy de Campos. 3.1 - Na certidão do Id. 25751799, o Oficial de 

Justiça fez constar que a ré Nilda não foi citada, face que não se 

encontrava em sua residência, que é um condomínio. 3.2 - Na certidão do 

Id. 25696882, consta que a representante do Espólio não foi citada porque 

o Meirinho não encontrou o endereço indicado. 3.3 – E pela terceira vez a 

audiência de conciliação não se realizou, postulando a parte autora no Id. 

25996291 que a citação se dê por edital. Pois bem. O Código de Processo 

Civil é claro ao dispor que somente após ser tentada a localização pessoal 

do réu por todas as formas, e estas resultarem infrutíferas, poderá ser 

procedida a citação por edital. Manuseando os autos, verifico que os 

autores não demonstraram ter esgotado todos os meios necessários para 

localizar o requerido Dalmo, uma vez que não diligenciou para tentar obter 

o seu endereço nos órgãos oficiais (TRE, Junta Comercial, Receita 

Federal, etc.). Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a 

citação editalícia em casos excepcionais, quando estejam presentes 

algumas das hipóteses do art. 256, do Código de Processo Civil, o que não 

se vislumbra neste feito. Posto isso, indefiro o requerimento formulado 

pelo autor, e, no impulso do processo, redesigno o ato conciliatório para o 

dia 23 de abril de 2020, às 08h40min. 4 – A requerida Nilda Godoy de 

Campos deverá ser citada por carta citação pelo correio, via ARMP, posto 

que mora em condomínio, e considerar-se-á válida a citação entregue na 

portaria, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC. 5 – Com relação à 

representante do Espólio, Naise Godoy de Campos Silva Freire, deverá a 

parte autora trazer aos autos endereço certo e atualizado para sucesso 

na citação/intimação. Prazo: 10 dias. Com o endereço nos autos, proceda 

a citação/intimação da representante do espólio para comparecimento na 

data assinalada. 6 – Intimem-se e cumpra-se, devendo a Sra. Gestora 

Judiciária dar atenção a estes autos, haja vista tratar-se de processo do 

ano de 2016, e ainda não houve a angularização processual. 7 - Às 

providências. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008962-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008962-45.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: REINALDO JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por REINALDO 

JOSÉ DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S/A aduzindo, em síntese, 

que constatou diversos descontos do banco requerido em sua folha de 

pagamento desde 2014 à título de ‘Cartão de Crédito’, contudo afirma 

desconhecer referida contratação. Liminarmente, pugna pela 

determinação deste juízo para que a requerida se abstenha de realizar 

qualquer desconto em sua folha de pagamento referente à cartão de 

crédito que não solicitou. No mérito, requer pela procedência da demanda 

com a confirmação da liminar, declaração de nulidade do contrato de 

cartão de credito, condenação da requerida ao pagamento em dobro dos 

valores descontados em folha a título de indenização pelos danos 

materiais, bem como sua condenação pelos danos morais ocasionados. 

Ao final, pugna pela justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o 
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breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora é ver declarada a inexistência de qualquer 

débito com a requerida no que se refere à cartão de crédito, posto que 

nunca o solicitou. Contudo, o pedido de antecipação de tutela não merece 

prosperar haja vista que o requerente pretende a suspensão dos 

descontos, sob a alegação de que vem arcando com débitos que não são 

devidos, todavia estes descontos ocorrem desde 2014. Logo, em que 

pese seja perfeitamente possível a discussão quanto a legalidade da 

referida cobrança, uma vez que o autor afirma não ter solicitado nenhum 

cartão de crédito, inexiste um dos requisitos para concessão da tutela, 

qual seja, o perigo da demora, já que o autor vem pagando tais valores à 

requerida há mais de 5 anos, sendo temerário assumir a hipótese de que 

este tomou conhecimento de tais descontos apenas no ano passado. 

Confira-se a jurisprudência pátria nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER QUALQUER DESCONTO A 

TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. [...] 

Nesse ponto, entendo não estarem presentes os requisitos para 

concessão da liminar requerida. Isto porque, há mais de 10 anos a autora 

vem sendo descontada de valores em seu contracheque sobre tais 

rubricas, e apenas em 2016 ingressou com ação judicial pleiteando o 

cancelamento das cobranças, sob o argumento de não as reconhecer. 

Assim, não se vislumbra na hipótese, urgência ou perigo na demora, ante 

o lapso temporal decorrido. - Ademais, não há nos autos um mínimo de 

prova a corroborar as alegações autorais, afastando-se, assim, o fumus 

boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 

00257596820178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

30/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 04/09/2017). Assim sendo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente está condicionada 

à produção de provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo 

em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

02 de abril de 2020, às 16h40min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008969-37.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: REINALDO JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

REINALDO JOSÉ DA SILVA em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A aduzindo, em síntese, que constatou diversos 

descontos do banco requerido em sua folha de pagamento desde 2016 à 

título de ‘Cartão de Crédito’, contudo afirma desconhecer referida 

contratação. Liminarmente, pugna pela determinação deste juízo para que 

a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto em sua folha de 

pagamento referente à cartão de crédito que não solicitou. No mérito, 

requer pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, 

declaração de nulidade do contrato de cartão de credito, condenação da 

requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados em folha a 

título de indenização pelos danos materiais, bem como sua condenação 

pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e decido. No 

presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora é ver 

declarada a inexistência de qualquer débito com a requerida no que se 

refere à cartão de crédito, posto que nunca o solicitou. Contudo, o pedido 

de antecipação de tutela não merece prosperar haja vista que o 

requerente pretende a suspensão dos descontos, sob a alegação de que 

vem arcando com débitos que não são devidos, todavia estes descontos 

ocorrem desde 2016. Logo, em que pese seja perfeitamente possível a 

discussão quanto a legalidade da referida cobrança, uma vez que o autor 

afirma não ter solicitado nenhum cartão de crédito, inexiste um dos 

requisitos para concessão da tutela, qual seja, o perigo da demora, já que 

o autor vem pagando tais valores à requerida há mais de 4 anos, sendo 

temerário assumir a hipótese de que este tomou conhecimento de tais 

descontos apenas no ano passado. Confira-se a jurisprudência pátria 

nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER 

QUALQUER DESCONTO A TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO 

CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. [...] Nesse ponto, entendo não 

estarem presentes os requisitos para concessão da liminar requerida. Isto 

porque, há mais de 10 anos a autora vem sendo descontada de valores 

em seu contracheque sobre tais rubricas, e apenas em 2016 ingressou 

com ação judicial pleiteando o cancelamento das cobranças, sob o 

argumento de não as reconhecer. Assim, não se vislumbra na hipótese, 

urgência ou perigo na demora, ante o lapso temporal decorrido. - Ademais, 

não há nos autos um mínimo de prova a corroborar as alegações autorais, 

afastando-se, assim, o fumus boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00257596820178190000 RIO DE JANEIRO 

NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 30/08/2017, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/09/2017). 

Assim sendo, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a 

pretensão deduzida pelo requerente está condicionada à produção de 

provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 02 de 

abril de 2020, às 17h00min, consigno que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando evidenciada 

a hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008442-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON ROMAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008442-85.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: HEMERSON ROMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 
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BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por HEMERSON ROMÃO FERREIRA em desfavor 

de BANCO BONSUCESSO aduzindo, em síntese, que constatou diversos 

descontos do banco requerido em sua folha de pagamento desde 2015 à 

título de empréstimo consignado, contudo afirma desconhecer referida 

contratação. Liminarmente, pugna pela determinação deste juízo para que 

a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto em sua folha de 

pagamento referente à cartão de crédito que não solicitou. No mérito, 

requer pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, 

declaração de nulidade do contrato de cartão de credito, condenação da 

requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados em folha a 

título de indenização pelos danos materiais, bem como sua condenação 

pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e decido. No 

presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora é ver 

declarada a inexistência de qualquer débito com a requerida no que se 

refere à cartão de crédito, posto que nunca o solicitou. Contudo, o pedido 

de antecipação de tutela não merece prosperar haja vista que o 

requerente pretende a suspensão dos descontos, sob a alegação de que 

vem arcando com débitos que não são devidos, todavia estes descontos 

ocorrem desde 2015. Logo, em que pese seja perfeitamente possível a 

discussão quanto a legalidade da referida cobrança, uma vez que o autor 

afirma não ter solicitado nenhum cartão de crédito, inexiste um dos 

requisitos para concessão da tutela, qual seja, o perigo da demora, já que 

o autor vem pagando tais valores à requerida há mais de 4 anos, sendo 

temerário assumir a hipótese de que este tomou conhecimento de tais 

descontos apenas no ano passado. Confira-se a jurisprudência pátria 

nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER 

QUALQUER DESCONTO A TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO 

CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. [...] Nesse ponto, entendo não 

estarem presentes os requisitos para concessão da liminar requerida. Isto 

porque, há mais de 10 anos a autora vem sendo descontada de valores 

em seu contracheque sobre tais rubricas, e apenas em 2016 ingressou 

com ação judicial pleiteando o cancelamento das cobranças, sob o 

argumento de não as reconhecer. Assim, não se vislumbra na hipótese, 

urgência ou perigo na demora, ante o lapso temporal decorrido. - Ademais, 

não há nos autos um mínimo de prova a corroborar as alegações autorais, 

afastando-se, assim, o fumus boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00257596820178190000 RIO DE JANEIRO 

NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 30/08/2017, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/09/2017). 

Assim sendo, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a 

pretensão deduzida pelo requerente está condicionada à produção de 

provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 16 de 

abril de 2020, às 15h20min, consigno que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando evidenciada 

a hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008432-41.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: HEMERSON ROMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por HEMERSON 

ROMÃO FERREIRA em desfavor de BANCO BMG S.A aduzindo, em 

síntese, que constatou diversos descontos do banco requerido em sua 

folha de pagamento desde 2014 à título de cartão de crédito, contudo 

afirma desconhecer referida contratação. Liminarmente, pugna pela 

determinação deste juízo para que a requerida se abstenha de realizar 

qualquer desconto em sua folha de pagamento referente à cartão de 

crédito que não solicitou. No mérito, requer pela procedência da demanda 

com a confirmação da liminar, declaração de nulidade do contrato de 

cartão de credito, condenação da requerida ao pagamento em dobro dos 

valores descontados em folha a título de indenização pelos danos 

materiais, bem como sua condenação pelos danos morais ocasionados. 

Ao final, pugna pela justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o 

breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora é ver declarada a inexistência de qualquer 

débito com a requerida no que se refere à cartão de crédito, posto que 

nunca o solicitou. Contudo, o pedido de antecipação de tutela não merece 

prosperar haja vista que o requerente pretende a suspensão dos 

descontos, sob a alegação de que vem arcando com débitos que não são 

devidos, todavia estes descontos ocorrem desde 2014. Logo, em que 

pese seja perfeitamente possível a discussão quanto a legalidade da 

referida cobrança, uma vez que o autor afirma não ter solicitado nenhum 

cartão de crédito, inexiste um dos requisitos para concessão da tutela, 

qual seja, o perigo da demora, já que o autor vem pagando tais valores à 

requerida há mais de 5 anos, sendo temerário assumir a hipótese de que 

este tomou conhecimento de tais descontos apenas no ano passado. 

Confira-se a jurisprudência pátria nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER QUALQUER DESCONTO A 

TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. [...] 

Nesse ponto, entendo não estarem presentes os requisitos para 

concessão da liminar requerida. Isto porque, há mais de 10 anos a autora 

vem sendo descontada de valores em seu contracheque sobre tais 

rubricas, e apenas em 2016 ingressou com ação judicial pleiteando o 

cancelamento das cobranças, sob o argumento de não as reconhecer. 

Assim, não se vislumbra na hipótese, urgência ou perigo na demora, ante 

o lapso temporal decorrido. - Ademais, não há nos autos um mínimo de 

prova a corroborar as alegações autorais, afastando-se, assim, o fumus 

boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 

00257596820178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

30/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 04/09/2017). Assim sendo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente está condicionada 

à produção de provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo 

em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

16 de abril de 2020, às 15h40min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008446-25.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: HEMERSON ROMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

HEMERSON ROMÃO FERREIRA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A 

aduzindo, em síntese, que constatou diversos descontos do banco 

requerido em sua folha de pagamento desde 2014 à título de empréstimo 

consignado, contudo afirma desconhecer referida contratação. 

Liminarmente, pugna pela determinação deste juízo para que a requerida 

se abstenha de realizar qualquer desconto em sua folha de pagamento 

referente à empréstimo consignado que não solicitou. No mérito, requer 

pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, declaração 

de nulidade do contrato, condenação da requerida ao pagamento em 

dobro dos valores descontados em folha a título de indenização pelos 

danos materiais, bem como sua condenação pelos danos morais 

ocasionados. Ao final, pugna pela justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora é ver declarada a inexistência 

de qualquer débito com a requerida no que se refere à empréstimo, posto 

que nunca o solicitou. Contudo, o pedido de antecipação de tutela não 

merece prosperar haja vista que o requerente pretende a suspensão dos 

descontos, sob a alegação de que vem arcando com débitos que não são 

devidos, todavia estes descontos ocorrem desde 2014. Logo, em que 

pese seja perfeitamente possível a discussão quanto a legalidade da 

referida cobrança, uma vez que o autor afirma não ter solicitado nenhum 

empréstimo, inexiste um dos requisitos para concessão da tutela, qual 

seja, o perigo da demora, já que o autor vem pagando tais valores à 

requerida há mais de 5 anos, sendo temerário assumir a hipótese de que 

este tomou conhecimento de tais descontos apenas no ano passado. 

Confira-se a jurisprudência pátria nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER QUALQUER DESCONTO A 

TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. [...] 

Nesse ponto, entendo não estarem presentes os requisitos para 

concessão da liminar requerida. Isto porque, há mais de 10 anos a autora 

vem sendo descontada de valores em seu contracheque sobre tais 

rubricas, e apenas em 2016 ingressou com ação judicial pleiteando o 

cancelamento das cobranças, sob o argumento de não as reconhecer. 

Assim, não se vislumbra na hipótese, urgência ou perigo na demora, ante 

o lapso temporal decorrido. - Ademais, não há nos autos um mínimo de 

prova a corroborar as alegações autorais, afastando-se, assim, o fumus 

boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 

00257596820178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

30/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 04/09/2017). Assim sendo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente está condicionada 

à produção de provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo 

em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

16 de abril de 2020, às 16h00min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006701-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES FERNANDES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006701-10.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): AILTON GOMES FERNANDES MAIA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO 

POR DNOS MORAIS E MATERIAIS proposta por AILTON GOMES 

FERNANDES MAIA em desfavor de BANCO ITAU BMG aduzindo, em 

síntese, que constatou que haviam vários descontos em seu benefício 

previdenciário e ao verificar junto ao INSS foi informado que se tratava de 

um empréstimo consignado realizado junto ao banco réu, contudo afirma 

não ser cliente do requerido e que não firmou qualquer contrato de 

empréstimo consignado. Liminarmente, requer que a demandada seja 

compelida a suspender os descontos referente ao suposto empréstimo em 

seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, pugna 

pela procedência da ação com a declaração de inexistência de débito, 

determinação para que o requerido reembolse o valor pago em dobro e a 

condenação da ré pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para cessar os descontos em sua 

aposentadoria quando afirma não o ter contratado. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, 

comprovando os descontos em seu extrato id. 21401721. Ante o exposto, 

tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de 

promover descontos na aposentadoria do requerente, no que se refere ao 

empréstimo em discussão contrato n. 569430394, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 16 de 

abril de 2020, às 16h40min, consigno que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando evidenciada 

a hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos 
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termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007717-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007717-96.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: JAIRO ANTONIO DIAS REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JAIRO ANTONIO DIAS em desfavor de BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S.A aduzindo, em síntese, que constatou diversos 

descontos do banco requerido em sua folha de pagamento desde 2014 à 

título de empréstimo consignado, contudo afirma desconhecer referida 

contratação. Liminarmente, pugna pela determinação deste juízo para que 

a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto em sua folha de 

pagamento referente à empréstimo consignado que não solicitou. No 

mérito, requer pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, 

declaração de nulidade do contrato, condenação da requerida ao 

pagamento em dobro dos valores descontados em folha a título de 

indenização pelos danos materiais, bem como sua condenação pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela justiça gratuita e inversão 

do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente 

caso, verifica-se que a pretensão da parte autora é ver declarada a 

inexistência de qualquer débito com a requerida no que se refere à 

empréstimo, posto que nunca o solicitou. Contudo, o pedido de 

antecipação de tutela não merece prosperar haja vista que o requerente 

pretende a suspensão dos descontos, sob a alegação de que vem 

arcando com débitos que não são devidos, todavia estes descontos 

ocorrem desde 2014. Logo, em que pese seja perfeitamente possível a 

discussão quanto a legalidade da referida cobrança, uma vez que o autor 

afirma não ter solicitado nenhum empréstimo, inexiste um dos requisitos 

para concessão da tutela, qual seja, o perigo da demora, já que o autor 

vem pagando tais valores à requerida há mais de 5 anos, sendo temerário 

assumir a hipótese de que este tomou conhecimento de tais descontos 

apenas no ano passado. Confira-se a jurisprudência pátria nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE 

INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER QUALQUER 

DESCONTO A TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO CONTRACHEQUE DA PARTE 

AUTORA. [...] Nesse ponto, entendo não estarem presentes os requisitos 

para concessão da liminar requerida. Isto porque, há mais de 10 anos a 

autora vem sendo descontada de valores em seu contracheque sobre tais 

rubricas, e apenas em 2016 ingressou com ação judicial pleiteando o 

cancelamento das cobranças, sob o argumento de não as reconhecer. 

Assim, não se vislumbra na hipótese, urgência ou perigo na demora, ante 

o lapso temporal decorrido. - Ademais, não há nos autos um mínimo de 

prova a corroborar as alegações autorais, afastando-se, assim, o fumus 

boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 

00257596820178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

30/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 04/09/2017). Assim sendo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente está condicionada 

à produção de provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo 

em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

16 de abril de 2020, às 16h20min, consigno que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003702-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CEZARINO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003702-55.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): JOSUE CEZARINO DE ARRUDA REU: LIDERPRIME - 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSUÉ CEZARINO DE ARRUDA em 

desfavor de BANCO PANAMERICANO aduzindo, em síntese, que se 

surpreendeu quando teve seu cadastro recusado junto ao comércio local 

com a informação de que seu CPF constava na lista de inadimplentes do 

SERASA e SPC devido à inserção realizada pela requerida. Afirma que, 

jamais contratou qualquer serviço da empresa ré, tendo a negativação lhe 

gerado muito constrangimento, motivo pelo qual alega a nulidade do débito 

e pleiteia a indenização pelos danos morais. Liminarmente, requer que a 

demandada seja compelida a retirar os seus dados da lista de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela procedência 

da ação com a declaração de inexistência de débito e condenação pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela concessão da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Recebo a emenda de id. 18442651. Em análise do pedido de tutela 

de urgência, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas 

cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes que vem lhe obstando de realizar compras a prazo. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos, comprovando a negativação existente em nome da parte autora 

(id.7290450 – Pág. 5). Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 

(cinco mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para levantar o depósito e comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 16 de abril de 2020, às 17h00min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 
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Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de 

consumo inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. No mais, proceda-se as alterações necessárias no 

polo passivo desta demanda para constar Banco Panamericano, conforme 

determinado anteriormente no id. 9535511, devendo observar o CNPJ 

informado pelo requerente (id. 18442651). Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011120-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIA ANICETO DE MORAES (EXECUTADO)

SELMA CABRAL DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1011120-73.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005605-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005605-62.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: NINO COMERCIO DE 

PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME Vistos etc. Defiro o petitório acostado 

no Id. 26485773. Em assim sendo, procedo a restrição de circulação ao 

veículo SR Thermo Sara SR FG – Placa OBD 7010, conforme espelho que 

segue em anexo. No mais, intime-se o credor a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001031-93.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA 

EXECUTADO: CLEBER ANTONIO CINI Vistos etc. A falta de bem 

penhorável não importa extinção do processo de execução ou baixa no 

Distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento provisório até que 

sejam localizados bens do devedor, nos termos do Art. 921, III, do CPC. Em 

assim sendo, suspendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, III, § 2º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011761-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFARE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011761-61.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): L M VIEIRA & CIA LTDA - ME REU: REFARE LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Danos Morais, proposta por LM VIEIRA & CIA LTDA em desfavor de 

REFARE LTDA. Pois bem. Diante do petitório do Id. 28026867, e em 

consulta ao PJE – autos nº 1011757-24.2019 - foi possível constatar a 

existência de ação de outra ação Declaratória proposta por LM VIEIRA & 

CIA LTDA em desfavor, ora autora, em desfavor de PONTUAL COM. IMP. 

EXP. DE PEÇAS AUTOM. LTDA, a qual se encontra em trâmite na 1ª Vara 

Cível desta Comarca. Da análise da decisão proferida naqueles autos 

constata-se que o contrato que os autores daqueles autos pretendem 

rescindir abrange os mesmos fatos deste processo (compra realizada por 

terceiro com a utilização dos dados cadastrais da requerente). Pois bem. 

A conexão é causa de modificação da competência relativa, que enseja a 

reunião de processos, para processamento e julgamento simultâneo, com 

o escopo de evitar decisões contraditórias, nos termos do art. 54, § 3º, do 

CPC. Destarte, tendo em vista que, prima facie, os processos em questão 

tem objeto comum, constata-se a existência de conexão dos presentes 

autos com o de nº 1011757-24.2019, em tramite nesta 1ª Vara Cível, de 

forma que deverão ser reunidas para se evitar decisões contraditórias e 

julgamento simultâneo. Quanto à competência, dispõe o art. 59, do CPC, in 

verbis: O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 

Dessa forma, verifica-se que ambas as ações foram distribuídas na 

mesma data, contudo em horários distintos, e, sob a ótica do art. 58 do 

CPC, o Juízo da Primeira Vara Cível tornou-se prevento para dirimir tanto 

aquela quanto essa demanda. Diante destas considerações, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a presente demanda 

e determino a sua remessa ao juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, para 

ser distribuída por dependência ao processo n.º 1011757-24.2019, nos 

termos da fundamentação supra. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011088-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1011088-68.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o dia 23 de abril de 2020, às 14h20min constando que a 
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peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004144-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo (retro), requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003327-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo (retro), requerendo o 

que entender de direito.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93277 Nr: 2888-46.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE: A. J. V, REP P/ VIÚVA VANDERLEIA 

FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARVALHO GARCIA, 2º SERVIÇOS 

NOTARIAL E DE REGISTRO DA COMARCA VARZEA GRANDE/MT, MARIA 

ESTELA CURVO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257307 Nr: 15749-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVARO FAVARO LTDA, MÁRIO SIDNEY 

FAVARO, FABIA ZELINDA FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:MT 17.147, VALERY MARTINS DA ROCHA VERAS - 

OAB:12.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015823-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SALES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (REU)

NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO (REU)

Outros Interessados:

LUIZ CORDEIRO (CONFINANTES)

CLAUDINEY RODRIGUES (CONFINANTES)

BENEDITA LUCILENE DA SILVA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1015823-47.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSE DE SALES MARTINS Endereço: RUA PONTAL, Q. 11 L. 

09, (LOT PAMPULHA), 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-744 POLO PASSIVO: Nome: IVO PEDRO TESSARO Endereço: 

AVENIDA DA FEB, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78115-147 Nome: NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO 

Endereço: desconhecido CITANDO (A, S): eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos 

da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por MARIA JOSE DE SALES 

MARTINS, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 0454616-4 – 

SSPMT, cadastrada no CPF sob o nº 567.906.941-53, residente e 

domiciliada na Rua Pontal, quadra 11, lote 09, Bairro 23 de Setembro – 

Várzea Grande – MT, em desfavor de IVO PEDRO TESSARO, brasileiro, 

comerciante, portador da cédula de identidade nº219.470, SSP/MT, inscrito 
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no CPF/MF sob o nº 021.882.601-04, residente e domiciliado na AVENIDA 

DA FEB, Nº 2.728, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT e sua esposa, 

NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO, com demais qualificações 

desconhecidas. O imóvel de Matrícula nº 10.327, Livro 02 no 5º Serviço 

Notarial e de Registro de imóveis Cuiabá-MT, apesar de formalmente 

pertencer a IVO PEDRO TESSARO e sua esposa, NORMA ANGELINA 

DALLACORTE TESSARO, a posse vem sendo exercida pela Requerente 

MARIA JOSE DE SALES MARTINS, em razão de tê-la adquirido através de 

ocupação no ano de 2010. Com o decorrer dos anos construiu sua 

residência de alvenaria contendo 04 cômodos, realizou plantações de 

arvores frutíferas e jardinagem, e que a época da ocupação não havia 

nenhuma infraestrutura como, água encanada, energia, asfalto, consoante 

testemunhas e documentos que comprovam o seu tempo de posse. Em 

meados do ano de 2010 começaram a surgir serviços de infraestruturas 

do bairro como agua encanada, ligações de unidades consumidoras de 

energia e pavimentação asfáltica. Importa considerar que a área é 

ocupada pela Senhora MARIA JOSE DE SALES MARTINS há 10 (dez) 

anos, objeto da incidência, possue o montante de 281.40 m², consoante se 

demonstra no Mapa Topográfico, encartado a este, e reproduzidos no 

mapa de restituição de satélite. Assim, considerando a demonstração de 

posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta daquele bem, por 10 

(dez) anos, com animus domini (com a intenção de ser dona), possui o 

imóvel como seu, fato esse, comprovado por meio de testemunhas, foto e 

outros documentos que comprovam a veracidade da posse, podendo 

adquirir essa propriedade, através de ação judicial. Atribui-se à Causa o 

Valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). DECISÃO: Vistos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Anote-se. Consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos 

autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui 

litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser citados os 

confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o 

Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência de 

conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se a parte requerida e os confinantes (Id. 25387503), bem como 

citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 25387503), bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (Id. 25387513) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Id. 25387517). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro 

de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da matrícula do imóvel (Id. 25387513), determinando as anotações 

devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se 

edital para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no 

artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, 

à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: EM CASO DE 

REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO 

PREDIGER Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014356-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONCALINA DE BARROS E BARROS (AUTOR(A))

FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSI CORREA DE MORAES PRETTE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1014356-33.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO Endereço: RUA 

MARACAJU, 615, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-460 Nome: MARCIA GONCALINA DE BARROS E BARROS 

Endereço: RUA MARACAJU, 615, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-460 POLO PASSIVO: Nome: ROSI 

CORREA DE MORAES PRETTE Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 16, qd 111, 

(LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-125 

CITANDO (A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO, 

brasileiro, casado, servidor público, portador da RG nº. 0173378-8 SSP- 

MT, CPF nº. 178.631.041-49, e MÁRCIA GONÇALINA DE BARROS E 

BARROS, brasileira, casada, contadora, portadora da RG nº. 300.703 – 

SSP-MT, CPF nº. 329.174.491-87, ambos residentes e domiciliados na 

Travessa Maracaju, 615 – Centro - Várzea Grande – MT – CEP 

78.110-460, em desfavor de ROSI CORRÊA DE MORAES PRETTE, 

brasileira, viúva, ministra do evangelho, portadora da RG nº. 5068510 

SSP/MT, CPF nº. 887.048.821-72, residente e domiciliada à Rua Marcilio 

Dias, Quadra 111, Lote 16 – Jardim Paula II – Várzea Grande-MT – CEP 

78.135-200. Os Autores adquiriram os direitos possessórios sobre o lote 

12, da Quadra 09, do Loteamento “Jardim Paula II” – Várzea Grande-Mt, 

conforme Escritura de Compra e Venda Lavrada às fls. 113/114, do Livro 

nº 177, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e de Registral da Comarca 

de Várzea Grande – Mt, em data de 21/10/1993, cuja cópia anexamos. 
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Referida aquisição fora feita em nome da empresa USADO NOVO MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, onde o Autor fazia parte do quadro 

societário, conforme descrito na referida escritura de Venda e Compra, 

acima citada. Ao se dirigirem ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Várzea Grande-Mt, com a finalidade de efetivar o registro 

imobiliários dos imóveis adquiridos através da referida escritura, 

constataram que os imóveis haviam sido escriturados e registrados em 

nome de terceiros, neste caso, em nome da Ré, através de cancelamento 

da averbação existente na matricula do referido imóvel, e lavrada uma 

outra escritura e registrada conforme consta da cadeia dominial na 

referida matricula nº 43.558, em anexo. Os Autores procuraram a 

imobiliária que lhes haviam vendido os imóveis – Empreendimento 

Imobiliário Nossa Senhora da Guia Ltda, onde buscaram explicação sobre 

os atos praticados envolvendo os imóveis da escritura acima mencionada, 

recebendo como informação de que nada poderiam fazer, uma vez que 

houve o devido processo legal e os Autores não atenderam a solicitação 

feita através de Edital Publicado no Diário Oficial do Estado à época. Os 

Autores procuraram em vão localizar a atual proprietária do imóvel, objeto 

desta ação de usucapião, para tentar resolver a situação pela via 

administrativa. Entretanto, sequer conseguiram lograr localizar o seu 

endereço ou paradeiro. Insta ressaltar, que desde a data de aquisição dos 

imóveis de que trata a mencionada escritura os lotes sempre foram 

mantidos e cuidados pelos Autores, ou seja, este lote 12, da quadra 09, 

objeto desta ação de usucapião, bem como os demais lotes constantes da 

escritura. Diante da impossibilidade de uma resolução pela via 

administrativa, aos Autores não lhes restaram outra providencia a não ser 

buscar a justiça para requerer os efeitos da prescrição aquisitiva através 

da propositura da presente Ação de Usucapião Extraordinária. Atribui-se à 

Causa o Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DECISÃO: Vistos. Acolho a 

emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja 

vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, 

considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, 

CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se a parte requerida (Id. 24735853) e 

os confinantes (Id. 25804925), bem como citem-se, por edital, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que também 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao 

Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual interesse 

no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 

desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

24735853), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 24735868) e 

da planta e memorial descritivo do bem (Id. 24735870). Oficie-se, ainda, ao 

1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da 

matrícula do imóvel (Id. 24735868), determinando as anotações devidas 

quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital 

para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 

259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à 

vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não 

pode ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo 

sistema processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, BRANDY FUJII CAVALCANTE, digitei. VÁRZEA GRANDE, 20 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER 

Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015443-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ASTOFE DE SOUZA (REU)

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

JOSE RAMOS MADUREIRA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES 

PROCESSO n. 1015443-24.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: JAIRO ANTONIO DA SILVA BORGES Endereço: RUA QUINZE, S/N, 

(LOT S MATEUS), FORMIGUEIRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-030 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 

Endereço: RUA DOIS, LOTE 02, QUADRA 10, MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-440 Nome: ESTER ASTOFE DE SOUZA 

Endereço: RUA DOIS, LOTE 02, QUADRA 10, MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-440 CITANDO (A, S): eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos 

da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por JAIRO ANTONIO DA SILVA 

BORGES, brasileiro, divorciado, militar reformado, portador da RG nº. 

0037281-1 – SSP-MT, e do CPF nº. 142.269.521-20, residente e 

domiciliado na Chácara Recanto dos Passos, próximo ao Bairro Zona Rural 

– Várzea Grande – MT, em desfavor de ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e 

sua esposa ESTER ASTODE AS SILVA, brasileiros, casados, ele portador 

da RG nº. 7515683 – SSP-MT, CPF nº.925.974.248-04, residentes e 

domiciliados a Rua 02, Quadra 10, Lote 02 – Bairro Jardim Marajoara – 

Várzea Grande- MT. O Autor adquiriu os direitos possessórios sobre o 

lote 02, da Quadra 08, do Loteamento “Jardim Paula II” – Várzea 

Grande-Mt, conforme Escritura de Compra e Venda Lavrada às fls. 

113/114, do Livro nº 177, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e de 

Registral da Comarca de Várzea Grande – Mt, em data de 21/10/1993, cuja 

cópia anexamos. Referida aquisição fora feita em nome da empresa 

USADO NOVO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, onde o Autor 
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fazia parte do quadro societário, conforme descrito na referida escritura 

de Venda e Compra, acima citada. Ao se dirigir ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Várzea Grande-Mt, com a finalidade de efetivar o 

registro imobiliários dos imóveis adquiridos através da referida escritura, 

constataram que os imóveis haviam sido escriturados e registrados em 

nome de terceiros, neste caso, em nome dos Réus, através de 

cancelamento da averbação existente na matricula do referido imóvel, e 

lavrada uma outra escritura e registrada conforme consta da cadeia 

dominial na referida matricula nº 44.197, em anexo. O Autor procurou a 

imobiliária que lhes haviam vendido os imóveis – Empreendimento 

Imobiliário Nossa Senhora da Guia Ltda, onde buscou explicação sobre os 

atos praticados envolvendo os imóveis da escritura de compra e venda 

acima mencionada, recebendo como informação de que nada poderiam 

fazer, uma vez que houve o devido processo legal e os Autores não 

atenderam a solicitação feita através de Edital Publicado no Diário Oficial 

do Estado à época. O Autor procurou em vão localizar os atuais 

proprietários do imóvel, objeto desta ação de usucapião, para tentar 

resolver a situação pela via administrativa. Entretanto, sequer 

conseguiram lograr localizar o seu endereço ou paradeiro. Insta ressaltar, 

que desde a data de aquisição dos imóveis de que trata a mencionada 

escritura o lote sempre foram mantidos e cuidados pelo Autor, ou seja, 

este lote 02 da quadra 08, objeto desta ação de usucapião, bem como os 

demais lotes constantes da escritura. Diante da impossibilidade de uma 

resolução pela via administrativa, a Autor não lhe resta outra providencia a 

não ser buscar a justiça para requerer os efeitos da prescrição aquisitiva 

através da propositura da presente Ação de Usucapião Extraordinária. 

Atribui-se à Causa o Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DECISÃO: 

Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, com fundamento 

no art. 98 do CPC. Anote-se. Consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se a parte requerida (Id. 25239502) e os confinantes (Id. 25813233), 

bem como citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 25239502), bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (Id. 25813791) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Id. 25239538). Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial e de Registro 

de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 25813791), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. VÁRZEA GRANDE, 20 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER 

Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA SALES LINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001833-52.2020.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

c/c pedido de ressarcimento/reembolso de despesa com tratamento de 

saúde e indenização por dano moral” proposta por Luiz Antonio Lino 

Magalhães representado por Sabrina Sales Lino Magalhães, em desfavor 

de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, sustentando, em 

síntese, que aderiu ao plano de saúde fornecido pela requerida em 

25.02.2016, por meio do contrato n. 056.0109.663003.08-9, cujas 

mensalidades estão devidamente quitadas. Aduz ter sido diagnosticado 

com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CIDF 84.0), com atraso global 

de desenvolvimento, havendo atraso preponderante na fala e pouca 

interação social. Salienta que a médica que acompanha seu tratamento 

indicou a necessidade de acompanhamento por profissionais especialistas 

no método DENVER, contudo, a requerida negou tal atendimento, aduzindo 

que não é obrigada a fornecer todas as técnicas solicitadas pelos 

pacientes. Dessa forma requer a concessão de tutela de urgência para 

que a requerida “custeie e autorize imediatamente, no prazo máximo de 24 

horas, a contar do recebimento da intimação, todos os tratamentos e 

terapias indicados pela médica neuropediatra credenciada e responsável 

pelo tratamento do autor, conforme atestado e guia anexa, QUE DEVERÁ 

SER MANTIDO COM AS PROFISSIONAIS QUE JÁ ATENDEM O AUTOR 

desde o mês de agosto/2019, Lygya Metello, FONOAUDIÓLOGA, num total 

de sessões semanais de 03 (três); a NEUROPSICÓLOGA, Juciele Rocha, 

num total de sessões semanais de 02 (duas), obrigação essa a ser 

cumprida de maneira contínua, ininterrupta e por prazo indeterminado pela 

ré, até alta do autor”. Outrossim, requer “deverá constar da decisão 

antecipatória de tutela de urgência ainda, a obrigação da ré em fornecer 

ou custear o pagamento de todas as demais terapias que necessitar o 

autor e forem solicitadas expressamente pela médica neuropediatra que o 

assiste, mesmo que não expressamente solicitadas nessa ação, no 

momento da distribuição, mas forem prescritas posteriormente como 

sendo necessária, fornecendo todo o tratamento de saúde que necessitar 

o autor, até alta médica em relação à realização das terapias indicadas no 

pedido médico”. Instruiu a inicial com documentos de ids. 28174796 a 
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28175471. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Do Segredo de Justiça A parte autora 

postulou pelo processamento dos autos em segredo de justiça, sob o 

argumento de que se trata de processo envolvendo criança, visando seja 

resguardada a intimidade do autor e de sua família, nos termos do art. 189, 

III, do CPC. Sabe-se que a regra instituída pela Constituição Federal de 

1988 é a publicidade dos processos administrativos e judiciais (art. 37, art. 

5º, LX), sendo a exceção que a tramitação ocorra com segredo de justiça. 

De fato, o item III do art. 189, que dispõe acerca do direito constitucional à 

intimidade, trata de apreciação subjetiva da aplicação do segredo de 

justiça. Todavia, há que se ter cuidado na interpretação deste dispositivo, 

pois ele pode levar ao extremo do sigilo ser determinado por motivos de 

menor relevância. In casu, a demanda foi ajuizada a fim de obter 

tratamento adequado para o Transtorno do Espectro Autista – TEA, não 

havendo qualquer discussão nos autos relativa à integridade física, 

psíquica ou moral do autor, na medida em que a questão cinge-se em 

simples controvérsia contratual. Evidente a necessidade de atendimento 

aos deveres instituídos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, especialmente quanto ao dever de se velar 

pela dignidade da criança, pondo-a a salvo de qualquer tratamento 

vexatório ou constrangedor (art. 18, ECA), contudo, não vislumbro no 

caso qualquer possibilidade de afronta aos direitos fundamentais do 

menor, a justificar a aplicação de sigilo na demanda. Destarte, indefiro o 

pedido de segredo de justiça. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que 

a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a autora 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR 

REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - 

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO 

DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - 

COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar os motivos da cobrança dos materiais utilizados no 

procedimento. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da Liminar Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, 

com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em 

que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A 

tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. De entrada, constato que a relevância da 

fundamentação encontra-se consubstanciada nas cópias dos 

documentos pessoais do requerente (Id. 28174796), bem como pela cópia 

do contrato (Id. 28174821, 28174830, 28174836), que demonstram a 

existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes. In 

casu, verifico que a parte autora possui diagnóstico de Transtorno do 

Espectro Autista, tendo a médica que lhe acompanha, Dra. Paola Fadul 

Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), ressaltado que o autor “apresenta 

atraso da fala, com comprometimento da interação social e pouco contato 

visual” (id. 28174811). Nesse passo, a Dra. Paola orientou “a necessidade 

de seguimento multidisciplinar COM URGÊNCIA, contínuo e regular com 

neuro psicóloga (2x/semana), fonoaudióloga (3x/semana, método Denver) 

e terapia ocupacional (1-2x/semana)” (id. 28174811), o que foi reforçado 

pela fonoaudióloga Lygia Metello Alécio Rubles e pela neuropsicóloga 

Juciele Rocha Paschoal no id. 28174802. Por outro lado, a requerida 

afirmou não ser obrigada a fornecer todas as técnicas solicitadas pelos 

pacientes, tendo sido negado os métodos por estar fora do rol da ANS (id. 

28174817). Dessa forma, indene de dúvida a necessidade de realização 

dos procedimentos pelo requerente, conforme devidamente constatado 

por laudo médico, certo que a requerida não pode negar o tratamento, 

alegando estar desobrigada a fornecer atendimento profissional que 

esteja fora do rol da ANS. Nesse sentido, colaciono recente entendimento 

do E. Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO - CRIANÇA – 

AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO 

– PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE E PERIGO DE DANO AO 

PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA 

TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É inadmissível a recusa do plano de 

saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no 

contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da 

ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais 

favorável ao consumidor. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, 

DJe 10/09/2019) (destaquei) (...) (N.U 1010438-27.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, 

Publicado no DJE 04/12/2019) A par do exposto, diante da urgência 

apontada, tenho como indevida a negativa de cobertura dos 

procedimentos solicitados pela parte autora, uma vez que o rol da Agência 

Nacional de Saúde não é taxativo, ao contrário, elenca os procedimentos 

mínimos que devem ser postos à disposição do consumidor, de modo que 

deve ser reconhecida a preponderância do Código de Defesa do 

Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada 

como abusiva. Por esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado o 

tratamento indicado para o autor, em princípio se mostra abusivo, 

desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema Constitucional 

Brasileiro. Ressalte-se, ademais, que em se tratando de direito à vida e à 

dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é condição de sua 

validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática. De 

outro lado, o pedido indicado no item “b” da exordial deve ser indeferido, 

uma vez que não pode este juízo obrigar a requerida a fornecer todo e 

qualquer tratamento eventualmente indicado ao autor, sem que sequer 

tenha conhecimento do que se trata. Ademais, os pedidos devem ser 

certos e determinados (arts. 322, 324, CPC), não sendo, portanto, cabível 

pedidos nos termos ora formulados. Posto isso, defiro parcialmente a 

tutela de urgência pretendida e determino que a requerida custeie e 

autorize imediatamente os tratamentos indicados no id. 28174802, 

preferencialmente com os profissionais que já atendem o autor ou 

profissionais cooperados da requerida, desde que possuam a 

capacitação necessária para o tratamento indicado pela médica que 

acompanha o autor, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, 

limitada a 60 (sessenta) dias multa. Em que pese à manifestação expressa 

da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 

334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 18/03/2020, às 16h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Intime-se a parte autora pessoalmente, 

uma vez que representada pela Defensoria Pública. No mesmo ato, cite-se 

a parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 
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as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016585-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A (REU)

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observa-se que a parte autora pretende a 

anulação do contrato firmado entre as partes, contudo não colacionou aos 

autos o contrato de empréstimo realizado com a parte requerida, o qual se 

pretende anular com a presente ação, havendo a necessidade de a parte 

autora juntar aos autos o respectivo contrato. Isso porque, o contrato 

objeto da presente demanda, é indispensável à propositura da ação, pois 

apenas com sua apresentação é que a parte autora poderá embasar sua 

pretensão, obrigações contratuais, bem aquelas que pretende 

controverter, constituindo o fundamento da causa de pedir. Destarte, 

determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a 

irregularidade apontada, devendo juntar aos autos o contrato sub judice, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1016160-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

MERCADAO DAS FESTAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SIQUEIRA GUIMARAES (REU)

VICTORIA GUIMARAES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da análise dos autos, observo que em que 

pese a parte autora tenha nominado a demanda como “ação de dissolução 

de sociedade limitada”, formulou pedido visando apenas seja deferido o 

pedido de tutela de urgência com a expedição de alvará judicial para 

averbar/solicitar a retirada/exclusão do sócio falecido Delano Roosevelt de 

Oliveira Ferreira e autorização para encerramento/dissolução da 

sociedade empresária. Ressalte-se que o pedido antecipatório de uma 

tutela visa à satisfação imediata de um direito requerido em definitivo, 

razão pela qual há que existir uma correspondência direta entre a tutela 

jurídica requerida em definitivo na demanda e o pedido antecipatório de 

tutela. Destarte, determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificar o pedido final da demanda e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56880 Nr: 2861-68.2003.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCYMAR LUIZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. GONÇALVES ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BUZELLE - 

OAB:2381-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 38658 Nr: 6848-83.2001.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EURÍPEDES LEÃO, Paulo Roberto Ferreira 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSISTÊNCIA MEDICA 

CIRURGICA E HOSPITALAR LTDA, JOSÉ EDUARDO PORTO, AUGUSTO 

AURÉLIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, João Barros Ferreira Junior - OAB:7002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328699 Nr: 25014-46.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE FREITAS E CIA LTDA - MT 

(ODONTO EXCELLENCE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gisela alves - OAB:, RENATO 

WIECZOREK - OAB:MT 7.498

 Certifico que, nesta data, foi incluída a nova advogada da parte requerida 

no cadastro do sistema, sendo assim, INTIMO A PARTE REQUERIDA para 

no prazo de 15 (quinze)dias apresentar eventuais assistentes técnicos e 

quesitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430488 Nr: 1133-35.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FELIX RONDON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para, querendo, apresentar os quesitos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

E, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503499 Nr: 15599-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATTO - OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da parte autora para acostar nova certidão de crédito e ou 

cálculo elaborado pela justiça do trabalho, no prazo de 05 dias, tendo em 

vista o decurso do prazo solicitado as fls 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 7503 Nr: 1109-03.1999.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID BOTELHO SALDANHA HANDELL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:2629/MT, Thaís Helena Marques de Souza - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:6660

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 12439 Nr: 2205-53.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOZANO, SIMONSEN LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16095 Nr: 1463-62.1998.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SAINT GOBAIN S/A ASSESSORIA E ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMITOS CONQUISTA LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS GUSTAVO DE SOUZA 

- OAB:26283-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16185 Nr: 21709-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PETROSOJA - COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISY APARECIDA TESSARO - 

OAB:2441/PR, DECIO JOSE TESSARO - OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16227 Nr: 10608-11.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIL DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES B SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17103 Nr: 787-51.1997.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: OSTEN FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romera Madeiras Representações Comerciais 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20326 Nr: 1465-32.1998.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENOR DA SILVA COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE ARRECADADOR CHEFE DA 

EXATORIA ESTADUAL DA CIDADE DE V

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUELÃNGELO LUIS CANCIAN - 

OAB:15.258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20668 Nr: 995-35.1997.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: COMERCIAL GERDAU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOVAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3.882MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISY APARECIDA TESSARO - 

OAB:2441/MT, Décio José Tessaro - OAB:3162

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 
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não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20717 Nr: 641-10.1997.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SILVEIRA, MASSA FALIDA LAVROFÉRTIL 

PRODUTOS DA LAVOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOZANO SIMONSEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - OAB:42751/RS, 

MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 22968 Nr: 3421-49.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÁLISES CLÍNICAS SANTO INÁCIO LTDA, Paulo 

Roberto Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSIST. MÉDICA CIRÚRGICA 

E HOSPITALAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA CELESTE PATE MARQUES 

- OAB:3461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 22969 Nr: 3553-09.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÁLISES CLÍNICAS SANTO INÁCIO LTDA, Paulo 

Roberto Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSIST. MÉDICA CIRÚRGICA 

E HOSPITALAR LTDA., JOSÉ EDUARDO PORTO, AUGUSTO AURELIO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE A. AMARAL - 

OAB:5060 OAB/MT, ROSA CELESTE PATE MARQUES - OAB:3461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24891 Nr: 4083-76.2000.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: IBF-AGROPECUÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO WEST ARIZONA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ SIMÃO - 

OAB:52.002/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 25211 Nr: 858-87.1996.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA 

LTDA, MARIA ROSANE P DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO FERNANDES NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA KALIX DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 8901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:4.813/MT, CLOVIS DE MELLO - OAB:0220/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27477 Nr: 5705-93.2000.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE CALÇADOS GRENDENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES & MORAES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA ROSA MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:166017/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27610 Nr: 5805-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ( 

GRUPO ITAÚ)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LEITE BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31260 Nr: 979-42.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOZANO, SIMONSEN LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 

9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32539 Nr: 8708-90.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATO GROSSO ASSIST. MÉDICA CIRÚRGICA E 

HOSPITALAR LTDA., PAULO ROBERTO F RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDESSMAT-SIND. DOS ESTAB. DE SERV. DE 

SAÚDE DO EST. DE M.T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265, RICARDO VIDAL - OAB:OAB/MT 7120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOSÉ GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:5000

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 
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custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33393 Nr: 2682-08.2001.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEONYMFI MARKAKIS, DM AGRO PECUÁRIA LTDA, 

PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, INTEGRAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL LTDA, LUIZ CARLOS VIEIRA, CAMAGRIL AGROPEDUÁRIA 

LTDA, BANCO BOAVISTA S/A, FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA, SCHILDEU MAEDA, MILTON HAFNER COURA, NAUR 

BELLUSCI, AGROPECUÁRIA TUIUIU, MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR, 

MARIA ROSANE PRIMA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VIEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:MT 3.213, CLAUDIO STABILE RIBEIRO - UNIVAG - OAB:3213/MT, 

ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB:1541-E/MT, EWERSON DUARTE DA 

COSTA - OAB:4842, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO - OAB:OAB- MT 

5834-A, JOSÉ S DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:MT 6.203, LUIZ 

CARLOS VIEIRA - OAB:, MARIZA KALIX DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 

8901, ORLANDO OURIVES - OAB:0954/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA 

- OAB:3339-A/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, ROSALVO PINTO BRANDAO - 

OAB:2255-A/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA KALLY SPREAFICO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33969 Nr: 2928-04.2001.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DA MOTA FORTES - 

OAB:184070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 137-09.1994.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENON SOUZA DE RESSENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CURINGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ARNO SELLA - 

OAB:2975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDEBRANDO ADAMANTE - 

OAB:3394-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 76727 Nr: 8924-75.2004.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE SILVA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA JÓIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LENILDO MARCIO DA SILVA 

UNIVAG - OAB:5340/MT, SILVANO MACEDO GALVAO - UNIVAG - 

OAB:4699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 06 (seis) anos. Embora devidamente 

intimada, a parte, condenada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte.

 Nesse contexto, dispõe o artigo 355 da CNGC/MT da seguinte forma:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, 

não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O prazo 

prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado para 

recolhimento das custas judiciais.”

Desta forma, declaro de ofício a prescrição dos créditos referentes às 

custas judiciais inadimplidas e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32025 Nr: 294-40.1998.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - HOSPITAL 

SANTA CRUZ, PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA MATO GROSSO 

ASSISTÊNCIA MEDICA CIRURGICA E HOSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:9563/MT, 

REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA - OAB:3265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22023 Nr: 674-63.1998.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA ROCHA SERRA, PAULO ROBERTO 

FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO ASSIST. MÉDICA CIRÚRGICA 

E HOSPITALAR LTDA., JOSÉ EDUARDO PORTO, AUGUSTO AURELIO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA A. G. SABER - 

OAB:5692, REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA - OAB:3265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:OAB/MT 7120

 INTIMAÇÃO DO DRA. ANDRÉA ANDREO GANCEDO SABER, OAB/MT N.º 

5.692, para que tome ciência da Decisão prolatada nos autos n. º 

674-63.1998.811.0002, Código 22023 da Quarta Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande... “Ante o exposto, DECLARO a prescrição das custas 

judiciais e taxas judiciárias. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão servirá como 

comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande-MT, 16 de 

janeiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar-Juiz de Direito Diretor 

do Foro”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23483 Nr: 3220-23.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS JP II LTDA, 

NATALINO CORRÊA NETO, EDEGAR CORRÊA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79945 Nr: 2500-80.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida de Figueiredo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL SICREDI PAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 82671 Nr: 5067-84.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA LOURENÇA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE PREVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:MT 4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 71356 Nr: 5294-11.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO PORTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17002 Nr: 10231-40.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (SORPAN)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FÉLIX DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Falência proposta por Industrial e Comercial Almeida 

LTDA em desfavor de Paulo Félix da Silva & Cia LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, objetivando a decretação da falência da empresa 

requerida.

A parte autora foi devidamente intimada via DJE para dar prosseguimento 

ao feito, porém nada manifestou (fl. 40). Em seguida, foi realizada a 

tentativa de intimação da parte autora, a qual restou frustrada em razão de 

não ter sido localizada no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa dos AR’s de fls. 45.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal, ao menos desde o ano de 2000 (fl. 40).

Registro, apenas, a validade da intimação feita à parte autora, uma vez 

que dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela 

atualizá-lo sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz 

do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma dos incisos III e 

IV, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Custa pela autora. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 7609 Nr: 1167-06.1999.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GERDAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTÁCIA PEDROSKI CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3.882MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:17851/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Falência proposta por Gerdau S/A em desfavor de 

Estácia Pedroski, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando 

a decretação da falência da empresa requerida.

A parte autora foi devidamente intimada via DJE para dar prosseguimento 

ao feito, porém nada manifestou (fl. 48).

 Determinada a intimação pessoal da autora, fls. 49, à mesma nada 

manifestou nos autos (fls. 57).

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Ressai dos autos que determinada a intimação da autora para dar 

andamento ao feito, a autora quedou-se inerte, conforme certificado às 

fls. 57.

Desta feita, certificada a não manifestação da parte conforme determinado 

às fls. 57, configurado o abandono por parte da Autora.

Registro, por oportuno, que máquina judiciária não pode ficar paralisada 

pela inércia da parte autora na realização de providências que são de sua 

iniciativa, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

 Em razão disso, prevê o Código de Processo Civil que "o processo civil 

começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial", 

além de atribuir ao juiz o dever de zelar pela rápida solução do litígio.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas devidas ao autor.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 266226 Nr: 5730-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY DE QUEIROZ MUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MATOSO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os presentes autos encontram-se em fase de conhecimento e/ou 

execução tendo sido os mesmos suspensos e arquivados 

provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou da não 

localização de bens penhoráveis do devedor.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 322430 Nr: 18856-72.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER - DPVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Segovia Moreira - 

OAB:17140, GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - OAB:17687/O, 

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição arguida e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.Pela sucumbência, condeno a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim os 

honorários advocatícios, que hora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do CPC.Entretanto, considerando que foi concedida 

a assistência judiciária as autoras, ficam sobrestadas a execução das 

verbas sucumbenciais enquanto permanecer a situação de pobreza ou 

"se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, as assistidas não 

puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita" (art. 12 da 

Lei 1.060/50).Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 540404 Nr: 10121-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DA SILVA REZER, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por VANDERLEI DA SILA REZER, no valor de R$ 30.452,85 (trinta mil 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), 

reconhecido pela 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do 

processo de 0000361-88.2016.5.23.0002, atualizados até a data da 

decretação da falência da empresa requerida juntada nos autos pela 

credora (fls. 48/49), a ser habilitado na classe de credores 

extraconcursais trabalhistas da MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

translade-se cópia da presente para os autos principais (Processo Cód. 

316014) e oportunamente arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551418 Nr: 15639-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA CARDOSO DE AZEVEDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por IVANILDA CARDOSO DE AZEVEDO, de R$ 37.152,12 (trinta e sete mil 

cento e cinquenta e dois reais e doze centavos), reconhecidos pela 2ª 

Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000276-05.5.23.0002, atualizados até a data da decretação da falência 

da empresa requerida juntada nos autos pela credora (fls. 42/45), a ser 

habilitado na classe de credores extraconcursais trabalhistas da MASSA 

FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, translade-se cópia da presente para os autos principais 

(Processo Cód. 316014) e oportunamente arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 545231 Nr: 12471-35.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA RODRIGUES DA SILVA DUARTE, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por GONÇALINA RODRIGUES DA SILVA DUARTE, no valor de R$ 

30.732,23 (trinta mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e três 

centavos), a 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande MT (10). 

Reconhecido pela 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grane/MT, nos autos do 

processo de nº 0001050-16.2013.5.23.0107, atualizados até a data da 

decretação da falência da empresa requerida juntada nos autos pelo 

Administrador Judicial fls. 37 a ser habilitado na classe de credores 

extraconcursais trabalhistas da MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

translade-se cópia da presente para os autos principais (Processo Cód. 

316014) e oportunamente arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425764 Nr: 25025-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE TAZINASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERIDIANA SALDANHA DE 

ALMEIDA - OAB:17.089/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e em 

consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do 

CPC.Condenado a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300172 Nr: 20800-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PLANALTO IPIRANGA LTDA REP/ PELA 

SR. INÊS YATSUDA SAKI, INÊS YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA, 

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177.270, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - OAB:197.237/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os executados Carlos 

Roberto Neres da Cunha e Inês Yatsuda Sakiam Neres da Cunha não 

foram encontrados no endereço indicado nos autos, conforme se observa 

à fl. 31.

Dessa forma, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, 

bem como aporte aos autos planilha atualizado do débito exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290458 Nr: 10083-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:MT 15.280-A

 Vistos, etc.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317132 Nr: 13493-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO VÁRZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Vistos, etc.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87195 Nr: 9003-20.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: B.M.P. e outro rep. Por sua mãe ÍRIS MENDES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIEGERT & WIEGERT LTDA, IRB - INSTITUTO 

DE RESSEGURO DO BRASIL S/A, CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4.632/MT, YONY SOLEY MOLIN - OAB:OAB//MT 9242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 517/518, pelo que passo a 

apreciá-la, procedendo as seguintes deliberações:

 1 – Retifique o polo ativo da ação, fazendo constar como Bruno Medes 

Pedroso e Alexandre Mendes Pedroso.

2 – Para apreciação do requerimento de penhora online formulado às fls. 

517/518, necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do 

débito, consignando que a atualização se dará nos termos da decisão de 

fls. 493, devendo ainda, observar a data e valor do depósito espontâneo 

de fls. 466.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 66200 Nr: 2145-07.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANE DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:MT 4.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por Atacadão 

Distribuição Comércio e Indústria LTDA em desfavor de Liane da Silva e 

Silva.

Verifica-se dos autos que o bem penhorado à fl. 123 e avaliado à fl. 144 

fora devidamente arrematado fls. 194/197, razão pela qual autorizo a 

liberação do valor da arrematação depositado em Juízo a favor da 

exequente, eis que incontroverso, conforme os dados bancários 

informados às fls. 214/216 para a respectiva transferência.

Outrossim, considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411808 Nr: 17672-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA LACERDA DA SILVA, HDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS PEREIRA - 

OAB:84.367, Paulo Fernando Schineider - OAB:8117

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 100,72 

(cem reais e setenta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC 

a partir da data do desembolso dos valores (21.06.2015 – fl. 30), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como a 

CONDENO ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir 

da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ), quer seja, data em que houve a recusa do embarque da 

viagem de volta (21.06.2015).Por conseguinte, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente 

lide.Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo 

decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 

2º, do art. 85, do CPC. Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251777 Nr: 10975-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos, etc.

Considerando o extenso lapso temporal, determino que a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Após, cumprida a determinação, determino venham-me os autos 

conclusos para análise imediatamente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004356-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando a manifestação da parte 

requerida quanto à divergência do polo ativo, uma vez que na inicial a 

parte autora se refere a Juarez da Conceição, enquanto outros 

documentos ao Sr. Edmilson Guias da Costa, havendo a necessidade de 

esclarecer e em sendo o caso regularizar a representação e 

documentação do polo ativo da presente demanda. Destarte, 

considerando o exposto acima oportunizo a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, e em sendo o caso 

adequar o polo ativo da lide e consequentemente regularizar sua 

representação processual, bem como aportar aos autos à documentação 

necessária, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002678-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Por ocasião da Portaria nº 1555/2019-PRES, 

estabelecendo que o retorno do expediente forense na data de 

26/02/2020 se iniciara apenas às 13h, resta prejudicada a audiência de 

conciliação designada nestes autos, razão pela qual redesigno o ato para 

o dia 23 de março de 2020, às 10:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Por fim, prossiga-se no 

cumprimento da decisão proferida no Id. 27816888. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020595-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

.. Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando 

o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder 

Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade 

de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 

apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi 

encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através 

do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a 

necessidade de procedimento cirúrgico denominado Canal Ativo 

Ventricular Total na menor Raquel Antonelly da Costa Santana, em regime 

de urgência. Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de 

urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada 

a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua 

concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico, o parecer apresentado pelo NAT nº 2489/2019, de 07/11/2019, 

aponta que: “ Paciente nascida em 08/07/2019 com síndrome de Down e 

cardiopatia congênita. Segundo consta, está internada desde então. Já foi 

submetida a uma cirurgia cardíaca em São José do Rio Preto e utiliza leite 

especial. Laudo médico, de 20/12/2019, confirma a síndrome de Down, a 

mal formação atrioventricular importante com repercussões clinicas, indica 

cirurgia na urgência e utilização de drogas vasoativas. Não é relatado a 

cirurgia feita previamente. É relatado um caso grave e dramático, com 

risco importante de morte. Apesar de ter sido deferido liminar para que a 

criança fosse operada em São José do Rio Preto, não é relatado qual foi o 

desfecho deste procedimento. Foi solicitado leite de composição especial, 

que teve deferimento de liminar, que também não foi apontado o resultado. 

Não são apresentados resultados dos exames. São apresentadas 

solicitações de AIH e TFD, mas não são apresentadas suas devidas 

regulações junto a CRUE/SISREG, ato esse essencial para regulação 

adequada para transferência. 1. Quanto à doença alegada: paciente com 

malformação cardíaca descompensada. 2. Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: há a necessidade do procedimento. 3. Quanto à 

urgência do procedimento: trata-se de um caso urgente. Obrigatoriamente 

a criança deve ser regulada e solicitado TFD.” Nota-se que a cirurgia 

requerida é urgente, não sendo crível demora desarrazoada para 

agendamento do procedimento, eis que a patologia da parte Autora a 

qualquer momento poderá lhe gerar um dano irreparável, conforme 

parecer do NAT. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência de 

natureza antecipada, para determinar, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a inclusão da parte Autora na Central de Regulação para 

realização de procedimento cirúrgico denominado de correção de 

transposição dos grandes vasos da base com suporte de UTI pediátrica 

(indicação médica anexa), que deverá ser realizada no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, em rede pública, neste ou em outro Estado da Federação, 

sob pena de adoção de medidas constritivas para assegurar a satisfação 

da tutela. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo 

comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. Por envolver interesse de menor, dê-se vistas ao Ministério 

Público. À Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018434-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MATHEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

Processo: 1018434-70.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADEMAR MATHEUS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos, Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Considerando o teor da Portaria 

nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 
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referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de procedimento cirúrgico de angioplastia com implante de stent 

em artéria ilíaca, ante a necessidade de salvar a vida da parte Requerente. 

Relatados, decido. A concessão da tutela liminar, no ordenamento jurídico 

brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC). 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer 

apresentado pelo NAT, aponta que: 1. Quanto à doença alegada: o 

paciente é portador de doença arterial obstrutiva grave (artéria ilíaca 

direita). 2. Quanto ao pleito: Conforme diagnóstico e gravidade do caso, há 

indicação de tratamento cirúrgico de URGÊNCIA. 3. Quanto à cobertura do 

procedimento pelo SUS: O procedimento solicitado é contemplado pelo 

SUS e há no estado serviços de referencia para sua disponibilização, 

através da Central Estadual de Regulação. 4. Quanto à urgência do 

procedimento: Trata-se de procedimento de cunho teórico urgente, pois há 

risco de a paciente padecer em decorrência da piora do quadro clínico, 

inclusive com risco de perda do s membro s por hipóxia tecidual. É o 

parecer Aliada às informações do NAT, constato que de fato a parte 

Requerente comprovou que necessita da realização do procedimento de 

cirúrgico de angioplastia com implante de stent em artéria ilíaca, com 

urgência. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que 

seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Frisa-se, ainda, há regulação do 

procedimento e há urgência na realização do procedimento devido ao 

risco do paciente padecer em decorrência da piora do quadro clínico, e 

que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos 

serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, sendo necessária a 

sua realização em rede privada de saúde, por meio de depósito voluntário 

ou bloqueio judicial do valor necessário para custear o procedimento 

cardíaco. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela liminar para determinar 

a imediata realização do procedimento cardíaco em rede privada, e, se 

necessário, de internação em leito e UTI que seja por intermédio de 

hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da 

saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior 

alta hospitalar do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas 

públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. Determino a 

empresa LACIC – Lab. De Hemod. e Card. Interv. De o Centro-Oeste Ltda. 

apresentar o custo do procedimento necessário para o restabelecimento 

da saúde do paciente, cujo valor do procedimento deve observar os limites 

do custo apresentado em Juízo, bem como agendar e realizar o 

procedimento, devendo entrar em contato com o paciente, cientificando-o 

da data, horário e local, ficando autorizado o encaminhamento desta 

decisão no e-mail reline.freitas@lacic.com.br. Facultando ao ente público, 

em exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para 

demonstrar a ausência de necessidade do tratamento/procedimento 

solicitado ou ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo 

hábil. Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte 

Requerida fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo 

ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o 

custeio pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 

04.441.389/0001-61), os quais, sob pena deste Juízo incorrer em 

improbidade administrativa, serão autorizado o levantamento em nome do 

prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, 

acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação. 

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000887-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMALHO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000887-80.2020.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE RAMALHO LIMA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita 

à parte Autora. Anote-se. Trata-se de ação ordinária de obrigação de 

fazer para tratamento de saúde, visando a realização de cirurgia de 

artrodese de coluna cervical. Relatados, decido. A concessão da tutela 

provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que 

reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: 

“Há solicitação de transferência junto ao SISREG sob o nº 317627184 

desde 29.11.2019 às 11:17. O pleito solicitado pelo Dr. Kwong Chun, 

CRM-MT 2958, é tratamento de fratura de coluna vertebral com lesão de 

medula espinhal – procedimento disponível pelo SUS em Mato Grosso nos 

hospitais de referência em Cuiabá – Hospital Municipal São Benedito de 

Cuiabá e Hospital Geral. Não há risco direto à vida, porém trata-se de caso 

urgente pelo risco de sequelas irreversíveis”. Aliada às informações do 

NAT, constato dos documentos clínicos juntados que de fato a parte 

Autora comprovou que necessita da realização de cirurgia de artrodese 

de coluna cervical, conforme receituário médico. Deste modo, comprovada 

a necessidade e urgência para que seja realizado o referido 

procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que 

o os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a inclusão do Requerente Jorge Ramalho Lima na Central de 

Regulação para realização do procedimento cirúrgico (conforme indicação 

médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o 

acomete. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Havendo certidão do oficial de 

justiça dando conta da inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de 

ocultação ou por constante ausência em razão de trabalho ou qualquer 

outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 

dos artigos 252 a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 
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decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061517-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON SANTANA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1061517-19.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOELITON 

SANTANA DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DO 

MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, bem como a prioridade de tramitação por tratar-se de pessoa 

idosa, se o caso. Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 

1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a necessidade de 

procedimento cirúrgico denominado de canal ativo ventricular total para 

preservar a saúde e a vida da menor Raquel Antonelly da Costa Santana. 

Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de urgência, no 

ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a 

probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão 

(art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o 

parecer apresentado pelo NAT aponta que: “1. Quanto à doença alegada: 

paciente com malformação cardíaca descompensada. 2. Quanto à 

necessidade do procedimento solicitado: há a necessidade do 

procedimento. 3. Quanto à urgência do procedimento: trata-se de um caso 

urgente. Obrigatoriamente a criança deve ser regulada e solicitado TFD”. 

Nota-se que a cirurgia requerida é urgente, não sendo crível demora 

desarrazoada para agendamento do procedimento, eis que a patologia da 

parte Autora a qualquer momento poderá lhe gerar um dano irreparável, 

conforme parecer do NAT. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de 

urgência de natureza antecipada, para determinar, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, a inclusão da parte Autora na Central de 

Regulação para realização de procedimento cirúrgico denominado de 

canal ativo ventricular total (indicação médica anexa), que deverá ser 

realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em rede pública, neste ou 

em outro Estado da Federação, sob pena de adoção de medidas 

constritivas para assegurar a satisfação da tutela. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. Por envolver interesse de menor, dê-se vistas ao Ministério 

Público. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014673-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA NEVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BARRETO OAB - MT22791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014673-31.2019.8.11.0002. AUTOR(A): VALDINA NEVES DE ALMEIDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, Em prosseguimento ao feito, constatado o descumprimento pelo 

Requerido da ordem cominatória deferida em favor da parte tutelada, a mim 

parece que dado o caráter da medida, o bloqueio de verbas é a solução 

mais escorreita e efetiva a ser aplicada ao caso. Nesse passo, determino 

a realização do procedimento cardíaco em rede privada, sob supervisão 

de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na 

admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular 

aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório 

circunstanciado. Entretanto, ressalto que os custos da internação e do 

pós-operatório serão pagos pelo paciente por meio do seu plano de 

saúde. Determino a empresa LACIC – Lab. De Hemod. e Card. Interv. Do 

Centro-Oeste Ltda agende e realize o procedimento, devendo entrar em 

contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, 

ficando autorizado o encaminhamento desta decisão no e-mail 

reline.freitas@lacic.com.br . Procedo ao bloqueio judicial, via sistema 

Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido os quais, sob 

pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado 

o levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante 

prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária 

para sua comprovação. Concluído o procedimento, apresentada a 

prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária 

para sua comprovação e dados bancários, expedir-se-á alvará para 

imediata liberação do valor depositado em favor do estabelecimento 

prestador do serviço médico-hospitalar. A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15411 Nr: 83-43.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILDO FERRAMENTAS LTDA, APARECIDO 

MAURILDO SIQUEIRA, Sebastião Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:DEFENSORA, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA 

- OAB:4886, OSNY KLEBER DA ROCHA AURESCO - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 400,42, totalizando em R$ 400,42 conforme cálculo de fls. 188, SOB 

PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 599911 Nr: 2273-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHBC, PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 
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TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - OAB:9887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da informação de que o medicamento SOMATROPINA está sendo 

disponibilizado ao autor pelo SUS, conforme teor do parecer do NAT (fls. 

388/389), intime-se a parte autora para que manifeste o interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo legal, sob pena de extinção pelo 

cumprimento da obrigação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001756-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FATIMA HAHN TAVARES (AUTOR(A))

I. A. H. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO AUTORA: ISIS ALICE 

HANN TAVARES REU: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT Vistos em Plantão Judiciário. 1. Cuida-se de ação 

ajuizada por ISIS ALICE HANN TAVARES, menor recém nascida, 

representada por sua mãe SANDRA FATIMA HAHN TAVARES em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde-MT, em que 

pede, liminarmente, que seja determinado aos requeridos que, 

independentemente de óbices burocráticos, adotem todas as providências 

necessárias para que a paciente seja transferida para hospital ou clínica 

que disponha de Unidade de Terapia Intensiva Pedriátrica- UTI, mesmo 

particular (sem licitação), nesta ou em outra unidade do Estado ou da 

Federação. 2. Alega que o relevante fundamento da demanda decorre do 

preceito esculpido nos artigos 127, caput, e 129, II e III, 196 da Constituição 

Federal, art. 11 e 201, V, da Lei 8.069/90. 3. Sustenta, ainda, que a autora, 

recém nascida, deu entrada no Hospital São Lucas na Cidade de Lucas do 

Rio Verde-MT, com diagnóstico de com meningomielocele – Q05 sendo 

esse um tipo mais grave de espinha bífida, uma malformação congênita 

que afeta os ossos da coluna e a medula espinhal, também conhecida 

como “espinha bífida aberta” segundo relatório médico que acosta aos 

autos. Afirma a necessidade de urgente transferência da paciente para 

leito de Unidade de Terapia Intensiva- UTI NEONATAL, com seguimento 

pela pediatria/neonatologia e neurocirurgia, sendo necessário, inclusive, a 

transferência pela VIA AÉREA, sob o risco de vir óbito. 4. Com a petição 

inicial foram juntados documentos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. A 

petição inicial fornece elementos mais que suficientes para embasar a 

concessão da liminar. 6. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 7. A 

probabilidade do direito decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. 8. 

Por sua vez, o perigo de dano decorre da gravidade da enfermidade da 

paciente, que necessita de imediato procedimento tratamento em U.T.I, sob 

pena de falecimento por ausência de tratamento adequado e eficaz, 

conforme laudo que acompanha a petição inicial. 9. Ante o exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA requerida e, por 

conseguinte, DETERMINO aos requeridos, independentemente de óbices 

burocráticos, que adotem, IMEDIATAMENTE todas as providências 

necessárias para que a autora ISIS ALICE HANN TAVARES seja removida 

para hospital ou clínica, neste Estado ou em outra unidade da Federação, 

mesmo particular (sem licitação), com suporte de UTI-NEONATAL, com 

seguimento pela pediatria/neonatologia e neurocirurgia inclusive com UTI 

AÉREA adequada ao estado de saúde da paciente. 10. Nos termos do art. 

536, §1º c/c 537, do Código de Processo Civil, fica cominada multa diária 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) caso o requerido transgrida o preceito 

constante no parágrafo anterior, faço constar a possibilidade de bloqueio 

judicial mediante a apresentação de 3 orçamentos pela parte requerente e 

a ser analisado ainda, independentemente de futura responsabilização 

civil, criminal e administrativa, na hipótese de óbito do paciente por falta de 

tratamento adequado e eficaz. 11. Cumprida a liminar e após a necessária 

distribuição, citem-se os requeridos por meio da Central de Regulação do 

Sistema Único de Saúde. 12. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do 

artigo 98 do CPC. 13. Comunique-se a Central de Regulação do Estado 

para o imediato cumprimento. 14. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020 às 20h30min. Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito plantonista (Assinado eletronicamente)

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008229-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008229-16.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): JOSE ALVES DA SILVA Requerido: 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, impugnar a contestação tempestivamente juntada 

aos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008232-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008232-68.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): MARIA CONCEICAO DA SILVA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003440-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003440-71.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): JUSSARA PEREIRA DE OLIVEIRA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007557-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007557-08.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): LAURA VERGINIA DA SILVA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente juntada aos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006880-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE MARTINS VIANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006880-75.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): GISLAINE MARTINS VIANA DE 

ALMEIDA Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000529-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000529-86.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): CARMEM MARIA DA SILVA Requerido: 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007529-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYBSON KENER RIBEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007529-40.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): DEYBSON KENER RIBEIRO DE CAMPOS 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente juntada aos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009354-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDER CORREA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009354-53.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): WEIDER CORREA DA COSTA SILVA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte requerente 

para que manifeste sobre o laudo pericial retro, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007730-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THEA ROZANE DE BARROS SCHUH (AUTOR(A))

TAMARA GOMES PEDROSO ROSA (AUTOR(A))

NADIA BENEDITA DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINNE DE CAMPOS COSTA OAB - SP0352228A (ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007730-32.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): THEA ROZANE DE BARROS SCHUH, 

TAMARA GOMES PEDROSO ROSA, NADIA BENEDITA DOS SANTOS 

CONCEICAO Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 
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autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006626-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006626-05.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CYNARA MONIZ 

FIGUEIRA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003778-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA PORFIRIA DE CAMPOS CARMONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003778-45.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ERMINIA PORFIRIA DE CAMPOS 

CARMONA Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004254-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004254-83.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

executar a sentença. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001025-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RIATO BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001025-18.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: MARIA LUCIA RIATO 

BEZERRA Requerido: EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestar sobre a 

impugnação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008535-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008535-82.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ANA MARIA ALVES DE SOUZA 

SANTOS Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo 

de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007243-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE HORSTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007243-62.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): REGIANE HORSTMANN Requerido: 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para para que manifeste 

no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias, sob pena 

de arquivamento. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006054-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANEY MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1006054-49.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ALVANEY MARTINS DA SILVA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias, sob pena de arquivamento dos autos. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008572-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008572-12.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ROSIMEIRE GOMES DO NASCIMENTO 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de 

janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002800-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DANIELEN ALLIEND (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002800-05.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SUELEN DANIELEN 

ALLIEND Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, impugnar a contestação tempestivamente juntada 

aos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005831-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005831-96.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008078-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS SANTANA LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008078-50.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): JONAS SANTANA LEITE RIBEIRO 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para que manifeste no feito, requerendo o que de direito no prazo de 

quinze dias, sob pena de arquivamento dos autos. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004919-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004919-02.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

APARECIDO DE ARAUJO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, A parte autora interpôs embargos de 

declaração. Intime-se a parte embargada, para manifestar-se, no prazo 

legal, consoante o artigo 1023 §2º do CPC. O Município requerido interpôs 

Recurso de Apelação. Intime-se a parte adversa para apresentar as 

contrarrazões. Após, conclusos para apreciação dos embargos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 449610 Nr: 11695-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIRSON BENEDITO MORAIS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique-se o Sr. Gestor, acerca do cumprimento do art. 1018, § 2º do 

CPC.

 Int.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271250 Nr: 13404-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE SOUZA FILHO, ELECILDES FORTES 

E SILVA, JOSE DO CARMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que informe os dados 

bancários dos autores para liberação dos alvarás, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39409 Nr: 7262-81.2001.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA TREVÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT N.º 4032, 

para que tome ciência da Decisão prolatada nos autos n. º 

7262-81.2001.811.0002, Código 39409 da Segunda Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande... “Ante o exposto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais e taxas judiciárias. Por medida 

de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá 

como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Várzea 

Grande-MT, 15 de janeiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar-Juiz 

de Direito Diretor do Foro”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001730-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT M INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Várzea Grande 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001730-45.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: MRV PRIME PROJETO MT S 

INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME PROJETO MT M 

INCORPORACOES SPE LTDA IMPETRADO: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 

DA RECEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos, MRV PRIME 

PROJETO MT M INCORPORAÇÕES SPE LTDA impetrou o presente 

“Mandado de Segurança” em face do ato coator do Sr. Secretário de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e Secretária de Gestão 

Fazendária do Município de Várzea Grande-MT, alegou, em síntese, que 

são do ramo de incorporação imobiliária e, para a entrega das unidades 

imobiliárias aos adquirentes é necessário que a Prefeitura, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, confira o 

“habite-se”, atestando as condições de moradia dos imóveis. Esse 

procedimento é essencial, inclusive, para os financiamentos bancários 

dos adquirentes. Alega que, o Município de Várzea Grande, através das 

autoridades Impetradas, tem condicionado a obtenção do “habite-se” à 

regularidade fiscal da requerente, contrariando o ordenamento jurídico. 

Posto isso, impetrou a presente ação mandamental a fim de que as 

autoridades Impetradas se abstenham de impedir a concessão do 

“Habite-se” nos empreendimentos imobiliários em função de eventuais 

débitos tributários. A petição inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define 

mandado de segurança individual como: “(...) o meio constitucional (art. 5º, 

LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 

capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para 

proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, 

p. 890/891). Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou 

abuso de poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é 

possível o manejo do writ. A controvérsia reside em apurar se houve 

ilegalidade na conduta imputada ao Impetrado, consistente no ato de 

condicionar a liberação do “habite-se”, ao recolhimento de tributos 

municipais. Com efeito, o “habite-se” consiste em documento que 

reconhece a regularidade técnica da construção e certifica suas 

condições de habitualidade. Por outro lado, os débitos de natureza 

tributária podem ser recolhido por outros meios, quais sejam, 

administrativos ou judiciais. Nesse sentido é o seguinte julgado: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

EXPEDIÇÃO DE “ HABITE -SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN 

– IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SÚMULAS 70, 323 E 547 STF - 

RECURSO PROVIDO. “A Administração Pública não pode submeter a 

emissão de auto de conclusão de imóvel (“ HABITE -se”) à quitação prévia 

de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos 

termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.” 

(Apelação / Remessa Necessária 125755/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014). (N.U 

1001162-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). Assim 

sendo, a exigência do Município que visa obrigar a Impetrante ao 

pagamento da obrigação fiscal, não se afigura razoável, haja vista existir 

outros meios para a cobrança do débito tributário. Da mesma forma dispõe 

a Súmula 70 do STF: Súmula 70 - É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para pagamento de tributos. 

Partindo dos fatos narrados, as alegações da Impetrante devem 

prosperar, de modo que o comportamento do Município configura sanção 

política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como 

forma indireta para receber tributo. Imperioso destacar que o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência deverá ser 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano irreparável. Diante do exposto e, com 

fundamento no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO a liminar 

almejada e determino que, as autoridades Impetradas se abstenham de 

impedir a concessão do “habite-se” nos empreendimentos imobiliários 

objeto da presente demanda em função de eventuais débitos tributários. 

De outro turno, notifique-se o Impetrado desta decisão, entregando-lhe a 

segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações que entender necessárias (Lei 

12.016/2009, art. 7º, I). Decorrido o prazo, com ou sem informações, 

abra-se vista ao Ministério Público e, a seguir, conclusos. Intimem-se. 

Notifique-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007999-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CICERO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 840 de 908



FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007999-71.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: CLOVIS CICERO DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Compulsando os autos 

verifico que a sentença exarada no ID - 17680950 - deixa de condenar o 

Estado de Mato Grosso na obrigação pleiteada tendo em vista que foi 

cumprida no curso da demanda. Ato contínuo, a patrona do autor interpôs 

o pedido de execução de sentença quanto aos honorários advocatícios 

(ID - 19803779). Contudo, decorreu o prazo sem a parte requerida 

apresentar impugnação (ID - 21214759). Em sequência, houve decisão 

determinando a expedição da RPV (ID - 21511851). Os autos vieram 

declinados em razão de alteração de competência. Pois bem. Para 

prosseguimento do feito HOMOLOGO o cálculo demonstrado no ID - 

19803779, apresentado pela patrona do Autor, para que surta seus 

jurídicos e desejados efeitos em favor da exequente. Assim, expeça-se a 

respectiva requisição, observando-se as formalidades de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra e intime-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007394-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA AGUIRRE DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007394-28.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: ADELIA AGUIRRE DE FREITAS 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

ADÉLIA AGUIRRE DE FREITAS ingressou com o Cumprimento de Sentença 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que 

concordou com o cálculo apresentado pela autora. Assim, por inexistir 

óbice de natureza legal nos cálculos de ID -26982123, HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte autora. Por 

consequência, respeitando o grau de zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e incisos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do 

débito por meio de Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatório, 

instruindo-se a solicitação da Requisição com cópia das peças 

pertinentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 

de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 323522 Nr: 19919-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO FRANCISCO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição da planilha de cálculos, a 

parte autora concordou com os valores apresentados, renunciando 

expressamente ao valor excedente a 60(sessenta) salários mínimos, de fl. 

217.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

na petição apresentada, HOMOLOGO os valores apresentados às fls. 

215/216, excluindo o excedente a importância de 60(sessenta) salários 

mínimos, conforme renúncia expressa, para que surtam seus jurídicos e 

desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, o pagamento do débito exequendo por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 294205 Nr: 14302-31.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BRASILIANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BENEDITA BRASILIANA DE BARROS, já devidamente qualificada, propôs o 

presente cumprimento de sentença nos próprios autos.

 Ainda que devidamente intimado, o requerido deixou de oferecer 

impugnação à execução, conforme teor da Certidão de fl. 209, resultando 

na concordância tácita da parte executada.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos às fls. 200/207, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos em favor 

da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor/Precatório, instruindo-se a solicitação da 

RPV com cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 303346 Nr: 24275-10.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença proposta por JOSÉ PAULA DE SOUZA 

para recebimento do crédito exequendo.

Intimado, o executado apresentou impugnação à execução, fls. 145/148, 

que obteve concordância do Exequente, fl. 151.

Assim, por inexistir óbice, HOMOLOGO os cálculos de fl. 148 para que 

surtam seus jurídicos e desejados efeitos em favor da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito exeqüendo 

por meio de Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da 

RPV com cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447274 Nr: 10571-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066122/1/2020 Página 841 de 908



CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para manifestar quanto a 

informação do Contador fls. 142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 352329 Nr: 17559-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9.405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Vistos.

Houve a satisfação da obrigação, pricipalmente com a expedição do 

precatório. Dessa forma, declaro extinto a presente ação, nos termos do 

artigo 924, inciso II do CPC.

Por consequência, arquivem-se os presentes autos, procedendo com as 

baixas de estilo.

Junte cópia desta decisão ao processo em apenso 

n.º2378-52.2014.811.0002 cód. 333822.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 380413 Nr: 27013-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNICE MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEX MOREIRA DE 

MATTOS - OAB:24.500-O /MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl.27/28, pois não há nos autos documentos que 

indique qual seria o Juízo prevento.

Proceda-se na consulta RENAJUD e INFOJUD.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391317 Nr: 6104-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Josefa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411230 Nr: 17318-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a requerer o que de 

direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 459104 Nr: 15995-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE SOUZA FERREIRA, CLAUDIOMAR 

GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 VISTOS ETC.

Defiro os pedidos das partes formulados neste ato.

Acolho os pedidos de desistência das oitivas de Marcos Eduardo Ticianel 

Pacolla, Jonildo da Conceição, Davilson Ventura da Silva, Evilyn Arruda de 

Camargo, Airton Araújo Feitosa, Túlio Aquino Monteiro da Costa, Guilherme 

de Carvalho Bertoli e Marcel Gomes de Oliveira, ao tempo em que defiro o 

pedido de prova emprestada, devendo ser juntado a estes autos, as 

cópias dos depoimentos prestados pelas referidas testemunhas nos autos 

do processo código 455085 em trâmite neste juízo.

Diante do contido no ofício de fl.859, depreque-se a oitiva da testemunha 

Wilson Pereira Padilha Neto à Comarca de Guarantã do Norte.

Abra-se vista para o Ministério Público para, no prazo de 3 dias, indicar o 

endereço atualizado das vitimas Íris Cristina Celestina Tomas e Lúcia 

Helena Celestina Franco, sob pena de preclusão de suas oitivas.

Ademais, diligencie-se o necessário para o aporte de todas as repostas 

às requisições de fls.821/verso.

Após, tragam conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 587458 Nr: 13506-93.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON REIS PEREIRA, JONATHAN JOSÉ 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:OAB/MT 9996, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:6188/OABMT, 

PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O, PABLINE 

MAYARA BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 Assim, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo 

que, concreta e objetivamente, justifique as revogações, assim como por 

não se constatar atraso à marcha processual que possa ser atribuído ao 

Juízo ou à acusação, as prisões preventivas, anteriormente decretadas, 

devem ser mantidas.

Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido dos réus ANDERSON REIS 

PEREIRA e JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS, razão pela qual, MANTENHO as 

suas prisões preventivas.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528409 Nr: 3412-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES DA SILVA, CRISTIANE 

MARIANO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:
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Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 553905 Nr: 16854-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA, JEFERSON SOBRINHO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538 OAB/MT

 Vistos etc.

Pelo que se observa a Defensoria Pública apresentou alegações finais do 

acusado (fls. 146/150). Entretanto, o acusado tem advogado particular, Dr. 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE RIBEIRO – OAB/MT n. 21538-0, tendo, 

inclusive, referido profissional o acompanhado na audiência de instrução e 

julgamento às fls. 127/130, não tendo sido, porém, cadastrado no Sistema 

Apolo.

Assim, converto o julgamento em diligência, determinando que a secretária 

proceda ao cadastramento do Dr. MAYKEL QUINTEIRO DUARTE RIBEIRO – 

OAB/MT n. 21538-0 no sistema Apolo e após intime-o de que os autos se 

encontram em secretaria para apresentação de alegações finais, no prazo 

de 05 dias.

Após voltem-me.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 579507 Nr: 9124-57.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACILDO SOUZA DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver 

constituído), para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se 

possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta 

no prazo assinalado, por advogado constituído, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça.Com a apresentação da defesa dos 

acusados, voltem-me conclusos para deliberação.Defiro os requerimentos 

ministeriais contidos na denúncia de fls.07.Por fim, nos termos do art. 50, 

§3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade Policial determinando a 

incineração da droga apreendida, guardando-se amostra necessária para 

realização do laudo definitivo.Int. Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545794 Nr: 12814-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO, VITOR 

AUGUSTO COELHO SALDANHA PEREIRA, BELOJUNIOR FIGUEIREDO DE 

MORAES, JORGE ANDRE ALVES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEYWISON PAULA DE MORAES - OAB:OAB/MT 10.793, DINEY COSTA - 

OAB:21352, JOILTON LEITE - OAB:19278, JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553905 Nr: 16854-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA, JEFERSON SOBRINHO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538 OAB/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Pelo que se observa a Defensoria Pública apresentou 

alegações finais do acusado (fls. 146/150). Entretanto, o acusado tem 

advogado particular, Dr. MAYKEL QUINTEIRO DUARTE RIBEIRO – OAB/MT 

n. 21538-0, tendo, inclusive, referido profissional o acompanhado na 

audiência de instrução e julgamento às fls. 127/130, não tendo sido, 

porém, cadastrado no Sistema Apolo.Assim, converto o julgamento em 

diligência, determinando que a secretária proceda ao cadastramento do 

Dr. MAYKEL QUINTEIRO DUARTE RIBEIRO – OAB/MT n. 21538-0 no 

sistema Apolo e após intime-o de que os autos se encontram em 

secretaria para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 

dias.Após voltem-me.Cumpra-se."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486073 Nr: 5675-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA MARQUES DE ARRUDA, JOÃO 

APARECIDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT, ARMANDO CAMARGO PENTEADO 

NETO - OAB:14.284/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Claudineia Marques de Arruda, Cpf: 98132881168, Rg: 

14984601 SSP MT Filiação: Maria José Marques de Arruda, data de 

nascimento: 29/04/1982, brasileiro(a), natural de -MT, convivente, chefe 

de cozinha, Endereço: Av. Santa Laura Quase No Final da Avenida, Qdra 

178 Casa 10, Bairro: Costa Verde, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 553481 Nr: 16654-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERCI DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de dois 

dias, se manifeste acerca da petição inclusa nos autos (fl. 161/164).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 554625 Nr: 17216-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLEI LAMEL - 

OAB:20.943/0

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado ALDO 

RAFAEL GOMES LEAL (fl. 69/75) por intermédio de Advogado constituído.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal de maneira que, estando presente a materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e DESIGNO 

audiência de instrução criminal para o dia 04/FEV/2020 às 15h30.

 INTIMEM-SE o réu, a Defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 07 

e 76).

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 601505 Nr: 21372-55.2019.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON ANTÔNIO DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDIOMAR BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27680-O, MANASSÉS DA SILVA SANTOS - 

OAB:MT 27.437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDA-SE ao apensamento deste incidente à ação penal de nº. 

21358-71.2019.811.0002 (código 601487) e, após, OUÇA-SE o Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 554625 Nr: 17216-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLEI LAMEL - 

OAB:20.943/0

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO ALDO RAFAEL GOMES LEAL, Dr. 

ADERLEI LAMEL - OAB/MT 20.943/O, PARA COMPARECER PERANTE ESTE 

JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGMENTO DESIGNADA PARA O 

DIA 04.02.2020 ÀS 15H30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 553481 Nr: 16654-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERCI DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 Trata-se de pedido formulado pelo denunciado VANDERCI DE MORAIS 

através de seu Advogado para restituição de importância em dinheiro que 

foi apreendida em sua residência (fl. 29, 45/49 e 161/164).

Com vista dos autos, o Ministério Público se pronunciou favorável à 

restituição do numerário (fl. 173).

Analisando os autos, observo, em consonância com o parecer ministerial, 

que o pedido de restituição não encontra óbice legal, notadamente porque 

não interessa ao deslinde da ação penal, não existe comprovação de sua 

origem ilícita e o dinheiro foi apreendido na residência do denunciado, 

presumindo-se ser de sua propriedade.

Isto posto, com fundamento no art. 120 do Código de Processo Penal, 

DEFIRO o pedido.

EXPEÇA-SE alvará no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor de 

ÍTALO GARCIA FERREIRA (fl. 175/176).

EXPEÇA-SE, também, alvará do saldo remanescente em favor do 

denunciado VANDERCI DE MORAIS (fl. 175).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 276040 Nr: 19427-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE MACÊDO ZORZETTI, BENEDITO 

GONÇALO DE FIGUEIREDO, BENEDITO PINTO DA SILVA, JOSÉ GOMES 

CALDEIRA, FERNANDO DA SILVA SÉ, LEONIR RODRIGUES DA SILVA, 

VLADIMIR NORA RIBEIRO, ANTONIO CARLOS LOPES ZITELLI, DALMI 

FERNANDES DEFANTI JUNIOR, LIDIO MOREIRA DOS SANTOS, CARLOS 

AUGUSTO DE ALMEIDA MARTHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:OAB/MT 3.237-B, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993-0, ELSON 

DUQUE DOS SANTOS - OAB:14.234/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:MT 16.096/O, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:MT 22.602/O, LUIZ 

CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:MT-5475, MOACIR DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:OAB- MT 727, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933MT

 Não obstante o pedido formulado pela Defesa de VLADIMIR NORA 

RIBEIRO (fl. 991/992), constato que a Carta Precatória (fl. 913) foi 

expedida para interrogatório do réu (VLADIMIR) e também para ele fosse 

ouvido como testemunha de defesa do corréu CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA MARTHA.

Diante disso, DETERMINO que seja oficiado ao juízo da comarca de 

Maringá/PR solicitando para que proceda somente com o interrogatório do 

acusado VLADIMIR NORA RIBEIRO, o qual, por ser corréu, não pode ser 

ouvido como testemunha de Defesa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 

MARTHA.

Após, ABRA-SE vista ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste acerca da petição aportada nos autos (fl. 993/994).

Cumpra-se, por fim, integralmente a decisão (fl. 979/980-v), tendo em vista 

a audiência já designada para o dia 01/09/2020 às 14h00 (fl. 979/980-v).

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE a testemunha arrolada (fl. 984), as Defesas e 

o Ministério Público.

Expeça-se carta precatória, se necessário.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1015763-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1015763-74.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: ALEXSANDRA MARGARIDA DA CUNHA Endereço: RUA ANTONIO 

SOTERO DE ALMEIDA, 1206, MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-001 POLO PASSIVO: Nome: JAILTON ALVES DA SILVA Endereço: 

RUA ANTONIO SOTERO DE ALMEIDA, 1206, MANGA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-001 FFINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO 

PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 
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pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016834-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital:15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016834-14.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: ROMENIA ALVES DE AMORIM Endereço: CEARA, 100, Inexistente, 

JARDIM POTIGUAR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SIDNEY ALVES DE AMORIM Endereço: RUA CEARA, 

150, JARDIM POTIGUAR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima 

qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06)." 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, 

este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, 

conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 

13.641/2018). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1011081-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1011081-76.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1,00 ESPÉCIE: [Medidas 

Protetivas, Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: LETICIA 

BARBOSA SOARES Endereço: RUA VEREADOR ABELARDO, 222, 

CONSTRUMAT, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 Nome: POLICIA 
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JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA 

CORONEL ESCOLÁSTICO, 346, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-200 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRE MACHADO GOMES 

Endereço: RUA VEREADOR ABELARDO, 222, CONSTRUMAT, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) 

POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não 

sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO 

quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, 

até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, 

parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1020008-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: _____Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR 

PROCESSO n. 1020008-31.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Violência Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: 

ELISANGELA DOS SANTOS Endereço: TRAVESSADO CAJA, 17, 

QUADRA 30, JARDIM ITORORÓ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 

Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: GABRIEL SILVERIO 

CONCEICAO Endereço: RUA 178, 13, QUADRA 68, LOTEAMENTO SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima qualificado, 

atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da 

Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO 

COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER 

MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 

23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e 

art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil." OBSERVAÇÃO: 

Em caso de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito 

a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 

24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO 

LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1019530-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. D. A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1019530-23.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: RAIZA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: PROFESSORA JUVELINA 

DE OLIVEIRA, 1, qd 08, PIRINEU, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-100 

POLO PASSIVO: Nome: MAICON DOUGLAS SIQUEIRA DE ARRUDA 

Endereço: ANGICO, 14, QD 15, JOSE CARLOS GUIMARÃES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) 

POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não 

sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO 

quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

"........." OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo 

agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 

(dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 

13.641/2018). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1010402-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. A. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. B. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1010402-76.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Decorrente de 

Violência Doméstica]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA 

DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: LUCELIA AIRES BISPO 

Endereço: ARI PAES BARRETO, 334, MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78115-650 Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 346, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 POLO PASSIVO: Nome: 

FERNANDO ALVES BORGES Endereço: TELES PIRES, 385, Inexistente, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, 

DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA; PROIBIÇÃO DO ACUSADO DE SE 

APROXIMAR DA OFENDIDA, de seus familiares e das testemunhas, de no 

mínimo de 200 (Duzentos) metros de distância ; PROIBIÇÃO DE CONTATO 

COM A OFENDIDA, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS OU 

PROVISÓRIOS, no montante de 30% do salário mínimo, considerando a 

jurisprudência pacífica, quando da indicação de atividade desempenhada 

(reciclagem) e diante da inexistência de dados concernentes à 

remuneração do requerido, sem prejuízo de nova análise pelo Juiz Natural, 

quando da redistribuição do presente." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1013154-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. S. G. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 
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DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1013154-21.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: STEFANY KAROLINE DA SILVA CORREA Endereço: RUA O, 26 - 

QUADRA 15, RESIDENCIAL JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-001 POLO PASSIVO: Nome: RAFAEL JOSE DA 

SILVA GUABIRABA Endereço: AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 14, Rua E, 

quadra 25, casa 14, Res. Jose Carlos Guimar, NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-498 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) 

POLO PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não 

sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como para EFETUAR A INTIMAÇÃO 

quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: 

""AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA; PROIBIÇÃO DO ACUSADO DE SE APROXIMAR DA 

OFENDIDA, de seus familiares e das testemunhas, de no mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância ; PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A 

OFENDIDA, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA; " OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. VÁRZEA GRANDE-MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012225-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. M. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1012225-85.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: JUELLY 

MARQUES PEREIRA Endereço: RUA 12, 07, QUADRA 13, SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 Nome: POLICIA JUDICIARIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOVAIR CALDEIRA LIMA Endereço: RUA D, 12, QUADRA 

07, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) POLO PASSIVO, acima 

qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como para EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). " OBSERVAÇÃO: Em caso 

de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena 

de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009727-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar eventual impugnação à 

contestação.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583549 Nr: 11270-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LOURENTINO 

SOUZA - OAB:MT 21.167-0

 INTIMAÇÃO para o advogado JOÃO DOUGLAS LOURENTINO SOUZA, 

OAB/MT 21.167-O, apresentar alegações finais com relação ao acusado 

ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 486546 Nr: 5970-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PRADO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580

 VISTOS ETC

No termo de audiência de fls. 146 foi ouvida a testemunha Christina 

Aparecida da Silva Maciel.

 Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva vitima Leonilda 

Felicio Paschini Neta e o interrogatório do acusado para o dia 19 de março 

de 2020 às 14h 00min.

 Intimem-se a vitima Leonilda Felicio Paschini Neta (end. fls. 149), acusado 

e seu advogado constituído nos autos para comparecerem a audiência 

designada.

 Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vitima).

Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de junho de 3019.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 477422 Nr: 471-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 VISTOS ETC

Ante o endereço da vitima as fls. 111, designo para o dia 16 de março de 

2020 às 15h 00min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas e o interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima (end. fls. 111) e as testemunhas arroladas, o acusado 

(end. fls. 110) e sua advogada de fls. 97, para comparecerem a audiência 

designada.

 Requisitem-se as testemunhas (policiais militares), junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de MT.

 Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vítima).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de junho de 2019.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564332 Nr: 836-23.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CARLOS MIRANDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 INTIMAÇÃO para o advogado WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA, 

OAB/MT 2669, para comparecer na audiência designada para o dia 05 de 

Março de 2020 às 14:00 horas, na sede deste Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da 

Comarca de Várzea Grande/MT

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304520 Nr: 103-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT, NÚCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA 

FACULDADE AFIRMATIVO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

59284722187, Rg: 9484876, Filiação: Maria Aparecida dos Santos e José 

Perreira dos Santos, data de nascimento: 25/09/1974, brasileiro(a), natural 

de Umuarama-PR, casado(a), eletricista, Telefone 99799675. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO PARA QUE - NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS - CONSTITUA NOVO ADVOGADO PARA 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Resumo da Inicial: MINISTÉRIO PÚBLICO MOVE AÇÃO PENAL EM 

DESFAVOR DE CELSO FERREIRA DOS SANTOS

Despacho/Decisão: Código: 304520VISTOS ETCO MPE desistiu da oitiva da 

vitima Auzania Moreira dos Santos (fls. 106), motivo pelo qual, homologo a 

desistência. Ante a certidão de fls. 109, determino a intimação do acusado 

para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono para prosseguir 

em sua defesa. Caso o acusado não se manifeste ou não constitua novo 

patrono, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública, militante desta Comarca, 

para prosseguir na defesa do réu, devendo para tanto, ser intimado para 

se manifestar, acerca da certidão de fls. 102, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Ciência ao MP e a Defensoria Pública (vitima). 

Cumpra-se.Várzea Grande, 15 de julho de 2019.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539141 Nr: 9467-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15138

 INTIMAÇÃO para o advogado RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR, OAB/MT 

15138, para comparecer na audiência designada para o dia 09 de Março 

de 2020 às 15:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515819 Nr: 22114-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, 

Filiação: Abcelir Luiz da Silva e Ananias Ferreria da Silva, data de 

nascimento: 13/10/1990, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, filho de Abcelir Luiz da 

Silva e Ananias Ferreira da Silva, com fulcro nas sanções do artigo 129, 

§9º, este com incidência do artigo 65, inciso III, alínea “d”, e artigo 61, 

inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, 

“caput”, do Diploma Penal) com o artigo 147, “caput”, este com incidência 

doartigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal, na forma da 

Lei 11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código 

Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE 

LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO 

CP)Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.No que tange a segunda fase, compenso a atenuante da 

confissão espontânea(artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Diploma Penal), 

com a agravante de o réu ter praticado o crime contra ascendente (artigo 

61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal), e mantenho a PENA PROVISÓRIA 

em seu patamar mínimo de 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Por fim, na 

terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA 

provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.III.I.II – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedentes 

inexistentes maus antecedentes; conduta social nada que agrave; 

personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos não há 

elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não existem 

dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) MÊS DE 

DETENÇÃO.No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e a agravante de o réu ter 

praticado o crime contra ascendente (artigo 61, inciso II, alínea “e”, do 

Código Penal), aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção, 

para cada agravante, totalizando 10 (dez) dias de detenção. Dessa forma, 

fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO. 

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) 

DIAS DE DETENÇÃO. III.I.III – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, 

“CAPUT”,DO CP)Configura legalmente concurso material, nos moldes do 

artigo 69 do Diploma Penal:“quando o agente, mediante mais de uma ação 

ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se 

cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 

executa-se primeiro aquela”. Grifos nossos.Dessa forma, o réu cumprirá 

pelo CRIME DE LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (artigo 

129, §9º, do Código Penal) a PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, e 

pelo CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, “caput”, do Diploma Penal) a PENA DE 

1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, que cumuladas TOTALIZAM 

A PENA4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e 

§3º, ambos do Código Penal.No presente caso não será convertida a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da violência (artigo 

7º da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do 

Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática 

de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado, nos moldes do artigo 1.555 da CNGC/TJMT.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o réu, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido 

pela Defensor ia  Públ ica ,  do pagamento das custas 

processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 03 

de outubro de 2019. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470848 Nr: 21617-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

97764361291, Rg: 265116-9, Filiação: Margarida Gonçalves Fernandes e 

Luiz Carlos Ferreira da Silva, data de nascimento: 23/08/1987, 

brasileiro(a), natural de Porto Velho-RO, solteiro(a), garçom, Telefone 65 

9.9807-7038. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu TIAGO GONÇALVES DA SILVA, filho de Luiz Carlos 

Ferreira da Silva e Margarida Gonçalves Fernandes, com fulcro na sanção 

do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), 

com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma 

do artigo 7°, inciso I, da Lei n. 11.340/2006. Dessa forma, nos moldes dos 

artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA 

DOSIMETRIAIII.I.I – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO 

(ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941)Na primeira fase da 

dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedentes inexistentes; 

conduta social nada que agrave; personalidade do agente não há dados 

para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a PENA BASE EM 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.No 

que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 3 (três) dias de 

prisão simples. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA EM 18 (DEZOITO) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES.Por fim, na terceira fase por não existir 

majorante ou minorante converto a PENA provisória em DEFINITIVA, 

CORRESPONDENDO A 18 (DEZOITO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, com fulcro no artigo 6º da Lei de 

Contravenções Penais. No presente caso não será convertida a pena de 

prisão simples por restritiva de direito em razão da violência perpetuada 

pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, “ipsis 

litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal 

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 

impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos”. Grifos nossos.Deixo de fixar valor mínimo para reparação do 

dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

em face da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, 

o que não afasta a busca de indenização no juízo cível.Transitada em 

julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as 

seguintes providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 

15 da Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos 

órgãos de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, 

da Lei n. 11.340/2006), o réu, o Ministério Público e a Defensoria 
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Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. 

Várzea Grande-MT, 22 de abril de 2019. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509684 Nr: 18842-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE FERRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO HENRIQUE FERRON, Cpf: 

01328910180, Rg: 19766840, Filiação: Leonice dos Santos Martins e Pedro 

André Ferron, data de nascimento: 28/08/1984, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, convivente, pintor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia em face do réu PABLO HENRIQUE FERRON, filho de Pedro André 

Ferron e Leonice dos Santos Martins, e:I – ABSOLVO o réu da sanção do 

artigo 147, “caput”, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos 

do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, por não existir prova 

suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal;II – CONDENO na sanção do artigo 21 do 

Decreto-Lei 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na 

forma do artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos 

artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA 

DOSIMETRIAIII.I.I – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 

21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941) Na primeira fase da dosimetria da 

pena a culpabilidade normal; antecedente inexistente; conduta social nada 

que agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os 

motivos não há elementos que o prejudique; circunstâncias e 

consequência não existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA 

BASE em 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.No que tange a segunda 

fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Diploma 

Penal, aumento a pena na fração de 2 (dois) dias de prisão simples. Dessa 

maneira, fixo a PENA PROVISÓRIA em 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO 

SIMPLES.Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante 

torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 17 

(DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, A SER CUMPRIDA, EM REGIME 

ABERTO, com fulcro no artigo 6º do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de 

Contravenções Penais).No presente caso não será convertida a pena de 

prisão simples em restritiva de direito em razão da violência perpetuada 

pelo réu, comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de 

Justiça por meio da Súmula n. 588, “ipsis litteris”:“A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos 

acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização 

no juízo cível.Transitada em julgado e permanecendo inalterada está 

decisão, devem ser tomadas as seguintes providências:1.Expeça-se 

ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal do Brasil 

de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei n. 11.340/2006), o réu, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido 

pela Defensor ia  Públ ica ,  do pagamento das custas 

processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 26 

de agosto de 2019. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488309 Nr: 7125-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GONÇALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555

 INTIMAÇÃO para o advogado HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR, OAB/MT 13555, para comparecer na audiência designada para o 

dia 11 de Março de 2020 às 14:00 horas, na sede deste Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da 

Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469128 Nr: 20751-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO VENCESLAU FERREIRA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 INTIMAÇÃO para o advogado JÂNIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO 

MATOS

MARCIANO XAVIER DAS NEVES, OAB/MT 11190, de que fora designada 

audiência para o dia 12 de Março de 2020 às 14:00 horas, na sede do 

juízo deprecado de (?) para oitiva/interrogatório da testemunha/acusado 

(?).

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 583434 Nr: 11195-32.2019.811.0002

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSND, JFD, RCFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de impor multa 

individual aos representados Sílvia de Souza Nascimento Duarte, Jean 

Francisco Duarte e Rayane Cristine Fernandes da Conceição no importe 

de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), equivalente a 10 

(dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos, valor que se mostra 

justo e adequado considerando que continuam descumprindo a 

determinação judicial até a presente data, a ser corrigida monetariamente 

pelo INPC a contar desta data e acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir do trânsito em julgado, valor que deverá ser revertido para o 

Fundo Municipal da Criança e do adolescente (artigo 214 do ECA ). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA .Transitada em 
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julgado esta sentença, o que certificará a Secretaria, não havendo 

pagamento espontâneo no prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e dê-se 

vista incontinenti dos autos ao Ministério Público para execução da multa 

(artigo 214, § 1º, do ECA ).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 20 de janeiro de 2020.Carlos José Rondon 

LuzJuiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCY LUCY SANTANA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001758-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCY LUCY 

SANTANA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA 

SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTES PAULA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001763-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MILTES PAULA 

DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO CESAR DE 

NORONHA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001766-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILBERTO 

ALMEIDA REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001776-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES MAGALHAES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001777-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EURIPEDES 

MAGALHAES SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001782-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAURICIO LEMES 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJACIR ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001787-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DJACIR ALVES 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREDERICO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001803-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA PAULA 

FREDERICO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001809-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADEILTO 

FERREIRA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA GUIMARAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001810-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WAGNER 

FERREIRA GUIMARAES MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARLETE DE FATIMA FURINI POLO PASSIVO: AXA SEGUROS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013994-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013994-31.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 12:31:37

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012819-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012819-02.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: VITOR 

LIMA DE ARRUDA - MT16198- O, para no prazo legal, manifestar-se 

quanto à Exceção de pré-executividade inclusa no ID Nº 27986827 . 

VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 12:37:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI SCHAEFER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1001830-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MICHELLI 

SCHAEFER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001832-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

JOSE DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

20/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001834-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CHRISLAINE 

MARCONI DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE KAROLINE 

GONCALVES LIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001839-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIANA 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001782-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO LEMES DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de caso de prevenção, pois o processo 

n. 8015884-80.2019.811.0002 foi extinto por contumácia, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas, mas tal recolhimento não foi 

realizado, propondo novamente a presente ação, sendo assim, 

DETERMINO o cancelamento da audiência de conciliação, bem como intimo 

a parte autora para que efetue o pagamento daquela, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001472-35.2020.8.11.0002. AUTOR: IRACY MARIA DA COSTA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Considerando que a identificação civil 

e o comprovante de endereço são documentos indispensáveis à 

propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), 

DETERMINO à parte autora que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, devendo trazer aos autos 

cópia de seus documentos pessoais, assim como do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio da requerente e emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito. A não apresentação do documento na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Considerando o tempo necessário para a 

emenda ora determinada, cancelo a audiência designada, evitando a perda 

do ato, a qual será novamente designada após o cumprimento da diligência 

pela parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020105-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MATHEUS VILAS BOAS RODRIGUES (REQUERENTE)

MAGNA SUELI VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RIBEIRO AMARO (REQUERIDO)

PEDRO LINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020105-31.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

21/01/2020 14:23:57

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016251-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARELI ALVES LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 
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1016251-32.2019.8.11.0001. INTERESSADO: MARELI ALVES LEITE 

REQUERIDO: JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO Vistos, etc. 

Acolho a competência declinada de id. 25978450. Trata-se de EMBARGOS 

DE TERCEIRO em que a parte autora informa que é legítima possuidora do 

veículo marca VOLKSWAGEN, modelo FOX, placa NJL 6260, ano 

2007/2008, cor PRATA, Renavam 00943151902, Chassi 

9BWKA05Z184097085, adquirido em 09.10.2018 da parte embargada, o 

qual sofreu restrição via RENAJUD na execução nº 

8020667-23.2016.811.0002 em trâmite neste Juizado, constrição indevida, 

de acordo com a ATPV o bem já tinha sido vendido na data da penhora 

(21.11.2018), requerendo liminarmente o imediato cancelamento da 

restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD. Decido. No 

presente caso, o provimento antecipatório da forma e justificativas 

apresentadas, legitima sua concessão. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, pois o embargante juntou ao feito toda a documentação 

necessária, embasando seu pedido no fato de ser o veículo constrito de 

sua posse, o que se denota pela Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo ATPV juntado em que espelha a requerente como 

adquirente do bem em 09.10.2018. Tais fatos dão maior garantia jurídica ao 

Juízo na conclusão de que realmente o veículo não faria mais parte do 

acervo de bens da parte embargada/executada, e assim, seria ilegítima a 

constrição. Neste contexto, todos os elementos considerados evidenciam 

a probabilidade do direito, todavia não se verifica o perigo de dano 

imediato quanto à retirada da constrição, podendo aguardar a 

apresentação de defesa pela parte embargada e, ainda, considerando que 

se trata de veículo, portanto, de fácil transferência para outra pessoa, a 

ausência da inscrição enquanto ainda não decidido estes embargos 

poderá gerar prejuízo a terceiro. Ressalta-se que, diante de todo o 

exposto e a contundência do documento suscitado (id. 25975751), deve a 

posse ser retornada à embargante, por ora. Pelo exposto, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO da TUTELA PLEITEADA, unicamente para permanecer a 

embargante na sua posse até ulterior deliberação. Os autos principais - 

8020667-23.2016.811.0002 - tramitam pelo sistema PROJUDI, DEVENDO 

NELE SER CERTIFICADA A EXISTÊNCIA DOS PRESENTES EMBARGOS DE 

TERCEIRO. Recebo os presentes Embargos para discussão sem efeito 

suspensivo, por tratar tão somente da penhora do veículo. Cite-se o 

Exequente - Embargado, para contestar, em quinze (15) dias, 

consignando-se que, se não contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pelo Embargante. A citação deverá 

ser realizada diretamente na pessoa do advogado - art. 677, § 3º, 

CPC/2015 - e pessoal somente se a parte embargada não tiver procurador 

constituído nos autos principais. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018698-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BRITO DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018698-87.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 15:00:21

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017555-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017555-63.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 15:03:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON ATACADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

F.B DE OLIVEIRA TRANSPORTES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001856-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MADSON 

ATACADO EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATASHA DE 

OLIVEIRA MENDES COUTINHO, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN 

AUZANI POLO PASSIVO: F.B DE OLIVEIRA TRANSPORTES e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018150-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKSON ARTIAGA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018150-62.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 15:06:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014958-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NAZIRO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014958-24.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento do 

Cancelamento da Audiência de Conciliação. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 15:14:03

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018151-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUANEIS GONCALVES DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018151-47.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 15:19:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALINA DA COSTA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA OAB - MT27656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001864-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEUZA ALINA 

DA COSTA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

SILVA SALES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

20/02/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011314-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011314-73.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 

15:39:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMERSON LUIZ DE ALCANTARA GONZAGA (REQUERENTE)

ANA JANDIRA DE ALCANTARA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001868-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA JANDIRA 

DE ALCANTARA PEREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA, DARLLYN KARINE COSTA DAS 

CHAGAS POLO PASSIVO: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001872-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IARA DOS REIS 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

20/02/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HARINSON EMMANUEL TRUJILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001874-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HARINSON 

EMMANUEL TRUJILLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001782-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO LEMES DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de caso de prevenção, pois o processo 

n. 8015884-80.2019.811.0002 foi extinto por contumácia, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas, mas tal recolhimento não foi 

realizado, propondo novamente a presente ação, sendo assim, 

DETERMINO o cancelamento da audiência de conciliação, bem como intimo 

a parte autora para que efetue o pagamento daquela, no prazo de 15 dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-41.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MICHELLI MEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001879-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANAINA 

MICHELLI MEIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE APARECIDA COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001883-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THAYANE 

APARECIDA COELHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2020 Hora: 12:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA TEREZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001889-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CAROLINA 

TEREZA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001896-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FLAVIO SANTOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 14:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ELISANGELA SILVA DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001898-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CAMILA 

ELISANGELA SILVA DA COSTA MORAES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/02/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PINTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001902-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUZANA PINTO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014533-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ROSSI CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014533-94.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para apresentar 

contrarrazões ao ID 28165604, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 21/01/2020 18:17:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014731-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLEN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014731-34.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar a cerca 

do ID 28190581,no prazo legal. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 21/01/2020 18:24:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA JAIVONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001906-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEUZA JAIVONA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA POLO 

PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/02/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014584-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE GERTRUDES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014584-08.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar sob o ID 

-28196013, no prazo legal. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 21/01/2020 18:27:22

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005799-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTELLO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005799-57.2019.8.11.0002. INTERESSADO: VANDERLEI MARTELLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no 

ID 24686378, visando à correção da decisão proferida no ID 24427325, 

sob o argumento de que a sentença apresenta contradição, porquanto a 

sentença não analisou que a suspensão da energia se deu por atraso no 

pagamento de fatura regular de consumo, requerendo a total 

improcedência dos danos morais. Os embargos foram interpostos no 

prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença, verifica-se a inexistência 

do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que todas as 

questões trazidas nos embargos de declaração foram abordadas na 

sentença lançada no id. 24427325, não sendo necessário que esta Juíza 

faça a cópia novamente daquela nesta decisão, vez que foi claramente 

explicado, pois com a leitura atenciosa o embargante poderá verificar que 

cada ponto foi devidamente abordado. Assim, não há que se falar em 

omissão, restando incólume a sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E 

NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, permanecendo a sentença 

como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008211-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIOYNE CAROLINE MORAIS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008211-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCIOYNE CAROLINE 

MORAIS MAGALHAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 2487919, 

visando à correção da decisão proferida no ID 24452448, sob o 

argumento de que a sentença apresenta omissão, sob alegação de que o 

embargado realizou a contratação do serviço normalmente, conforme 

comprovado por telas sistêmicas trazidas com a contestação – ID 

22820442, ocasionando a negativação por haver fatura pendente de 

pagamento, e, ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, 

vez que nenhum abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões no ID 25409306, sendo protocolado novamente no ID 

25409793. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre 

a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Diante do teor da sentença verifica-se que resta razão à 

embargante, assim, RECONHEÇO a omissão na decisão lançada ID 

24452448, e RETIFICO o ato decisório exarado equivocadamente, em 

relação às telas sistêmicas apresentadas, passando a constar 

corretamente da seguinte forma após o parágrafo: “Destarte, conquanto 

tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante.”. (...) Em relação às telas do sistema 

interno inseridas via print screen no bojo da contestação – ID 22820442 

não serve para provar a existência de contrato estabelecido entre as 

partes, por se tratar de prova produzida unilateralmente, sem a 

participação da parte autora. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: 
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D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – 

PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – MINORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e 

desprovido 1. Quando o consumidor não reconhece a origem da 

cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, sendo que, no 

caso concreto, não foi comprovada à relação jurídica entre os litigantes, 

caracterizando a inscrição indevida de nome no cadastro dos 

inadimplentes.2. A propósito, o “print” de TELA SISTÊMICA colacionada, 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se 

de prova unilateral.3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em 

conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A 

reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento 

sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem 

causa’.4. Mantida a sentença, pelos serviços desempenhados pelo 

advogado depois de prolação da sentença, ante a norma cogente do § 11, 

do artigo 85, do CPC, os honorários fixados na sentença devem ser 

majorados.[...]Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e 

NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 

11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em 

grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi 

fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 17% 

(dezessete por cento).Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em 

julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de 

jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.Cuiabá, 04 de abril de 

2.018.Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator - (N.U 

0006545-24.2016.8.11.0041, 24587/2018, SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, 

Publicado no DJE 10/04/2018). (...) Com relação à comprovação do dano 

moral, está claramente escrito na sentença que se trata de dano moral in 

re ipsa, não havendo necessidade de outra prova além da ocorrencia da 

inscrição que foi reconhecida como indevida. Assim, CONHEÇO E 

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, corrigindo a 

omissão indicada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012131-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSOM MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012131-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ILSOM MARTINS DA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interporto no ID 25632214, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25171183, sob o argumento de que a sentença é 

contraditória, porquanto o comprovante de endereço anexado na inicial 

está em nome do reclamante emitido dentro do prazo de 90 dias, e, que os 

extratos bancários solicitados serão apresentados em momento oportuno. 

Os embargos foram interpostos no prazo legal. Fundamento e Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Verifico que de fato ocorreu a 

contradição nos presentes autos, pois a intimação lançada no ID 

23805833 foi efetuada de forma indevida. Desta feita, RECONHEÇO a 

ocorrência da contradição na decisão lançada no ID 25171183 e RETIFICO 

o decisório lançado equivocadamente, passando a constar corretamente 

da seguinte forma: Visto. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Código 

de Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), por se tratar de documento idôneo, vez que o apresentado 

pela parte autora não traz as informação da data da inscrição do débito, 

não sendo possível aferir eventual indenização por dano moral, vez que a 

data informada refere-se ao vencimento da dívida, sob pena de 

indeferimento da inicial. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito 

Assim, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEYRE HATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006717-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSE MEYRE HATTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25813477, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25483264, sob o argumento de que a sentença apresenta 

contradição, aduzindo que o embargado é cliente do embargante, fazendo 

o uso de cheque especial, empréstimos que não foram quitados, conforme 

telas anexadas em sede de embargos, o que justifica a negativação 

realizada. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 25831360, requerendo a 

aplicação de multa por se tratarem de embargos protelatórios. Fundamento 

e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à 

objeção e o definido pela sentença, verifica-se a inexistência do vício 

alegado. Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargada não 

reconhece o valor negativado, e, conforme já analisado na sentença a 

parte embargante não apresentou o contrato que gerou aquela 

negativação, trazendo no bojo de seus embargos de declaração apenas 

telas da suposta contratação de um empréstimo, Assim, não há que se 

falar em contradição, restando inalterada a sentença, frisando-se que o 

intuito do embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe 

nesta esfera. INDEFIRO também o pedido da parte embargada, em relação 

a multa, pois não verifico a intenção da parte embargante em protelar o 

andamento da ação, mediante a propositura dos embargos de declaração. 

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008853-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICK ALMEIDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 
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1008853-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX PATRICK ALMEIDA 

MELO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25920633, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25512124, sob o argumento de que a sentença vindicada 

apresenta omissão, sob alegação de que o embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas trazidas com a contestação – ID 24039339, ocasionando a 

negativação por haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não 

foram fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral 

pode ser apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal. A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 25950363, 

requerendo a aplicação de multa por se tratarem de embargos 

protelatórios. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre 

a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Diante do teor da sentença verifica-se que resta razão à 

embargante, assim, RECONHEÇO a omissão na decisão lançada no ID 

25512124, e RETIFICO o ato decisório exarado equivocadamente, em 

relação às telas sistêmicas apresentadas, passando a constar 

corretamente da seguinte forma após o parágrafo: “Destarte, conquanto 

tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante.”. (...) Em relação às telas do sistema 

interno inseridas via print screen no bojo da contestação – ID 24039339, 

não serve para provar a existência de contrato estabelecido entre as 

partes, pois é produzido de forma unilateral, sem a participação da parte 

autora. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: D E C I S Ã O M O N 

O C R Á T I C A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – MINORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e 

desprovido 1. Quando o consumidor não reconhece a origem da 

cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, sendo que, no 

caso concreto, não foi comprovada à relação jurídica entre os litigantes, 

caracterizando a inscrição indevida de nome no cadastro dos 

inadimplentes.2. A propósito, o “print” de TELA SISTÊMICA colacionada, 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se 

de prova unilateral.3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em 

conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A 

reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento 

sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem 

causa’.4. Mantida a sentença, pelos serviços desempenhados pelo 

advogado depois de prolação da sentença, ante a norma cogente do § 11, 

do artigo 85, do CPC, os honorários fixados na sentença devem ser 

majorados.[...]Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e 

NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 

11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em 

grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi 

fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 17% 

(dezessete por cento).Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em 

julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de 

jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.Cuiabá, 04 de abril de 

2.018.Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator - (N.U 

0006545-24.2016.8.11.0041, 24587/2018, SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, 

Publicado no DJE 10/04/2018). (...) E em relação ao dano moral, este tem 

natureza in re ipsa, portanto, não exige outra prova a não ser o da 

inscrição no órgão de proteção ao crédito, o que foi apresentado pela 

parte autora. Assim, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os embargos de 

declaração, corrigindo a omissão indicada. Intimem-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007744-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SALGADO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007744-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDILSON SALGADO DE 

BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto no ID 25835566, visando à correção da decisão proferida no ID 

25481851, sob o argumento de que ocorreu omissão, na medida em que a 

sentença não enfrentou o litígio em questão, primeiro por que realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas, que não foram aceitas, e, informa que deve ser aplicada a 

súmula 385 do STJ, porquanto existe outra restrição no nome da parte 

embargada, motivo pelo qual deve ser afastado o dano moral. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A parte embargada 

apresentou contrarrazões no ID 25913317, requerendo a aplicação de 

multa por se tratarem de embargos protelatórios. É o Breve Relato. Decido. 

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração 

é complementar a decisão quando presente omissão de ponto 

fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Assim, RECONHEÇO a ocorrência 

da omissão em relação à existência de outra inscrição, na decisão 

lançada no ID 25481851, e RETIFICO o ato decisório lançado 

equivocadamente, passando a constar corretamente da seguinte forma, 

imediatamente após o parágrafo: “Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento.”. Em 

relação às telas do sistema interno inseridas via print screen no bojo da 

contestação – ID 22809323, não servem para provar a existência de 

contrato estabelecido entre as partes, pois são documentos produzidos 

unilateralmente, sem a participação da parte autora. Feitas as 

ponderações supra, em relação à restrição anexada na contestação, 

verifica-se que foi disponibilizada em 25/01/2019, pg. 3 do id. 22809325, e 

a do presente processo foi disponibilizada em inserida em 03/06/2016, 

portanto a deste processo é anterior àquela apontada na contestação e, 

assim, o caso é apenas de adequação do valor da indenização em 

decorrencia da existencia de inscrição posterior, assim, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (mil 

reais), considerando também o valor da restrição na quantia de R$57,38. 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (03/06/2016) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. (...) Assim, CONHEÇO E 

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, corrigindo a 

omissão indicada, mantendo no mais a sentença embargada. Intimem-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006056-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006056-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VIVIANE DE SOUZA 

MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto no ID 25845069, visando à correção da decisão proferida no ID 

25063557, sob o argumento de que a sentença vindicada apresenta 

omissão, porquanto os documentos carreados aos autos demonstram que 

a concessionária tomou todas as providências para o imediato 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, entretanto, a falta de 

energia decorreu por motivos alheios a vontade da Concessionária, não 

havendo que se falar em condenação por danos morais. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. Fundamento e Decido. De início, registro 

que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença 

lançada ID 25063557, verifica-se a inexistência do vício alegado. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas nos 

embargos de declaração foram abordadas na sentença lançada no ID 

25063557, principalmente a falta do fornecimento de energia, conforme 

trecho da sentença abaixo colacionado: (...) Logo, tendo em vista que o 

problema supra se trata de um fortuito interno, tenho absoluta convicção 

de que o mesmo não possui o condão para afastar a responsabilidade da 

Ré. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, oportuno 

transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, 

Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, 

refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de 

responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos 

fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção 

entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que 

já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada 

excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito 

externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à 

atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição 

estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando 

totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo 

consumidor. (...)”. (Destaquei). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, 

um julgado proferido pelo TJRJ: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROBLEMAS 

TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. O Código 

de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do 

dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa. 

Interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica por 3 dias. Réu 

que confirmou a interrupção, porém alegou que decorreu de problemas 

técnicos, solucionados em tempo razoável. Ausência de prova do alegado 

fato modificativo. Ainda que provado, cuidar-se-ia de fortuito interno. 

Período que não é breve. Súmula nº 192 do TJRJ. Dano moral configurado. 

(...). PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00022537120138190075 

RJ 0002253-71.2013.8.19.0075, Relator: Des. Maria Luiza de Freitas 

Carvalho, Data de Julgamento: 08/01/2015, Vigésima Terceira Câmara 

Cível/ Consumidor).”. (Destaquei). Tratando-se o vínculo existente entre as 

partes de uma relação de consumo (ou seja, em que as condutas do 

fornecedor são norteadas pelo princípio do interesse econômico/risco da 

atividade), não subsistem dúvidas de que a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deve cercar-se de todas as 

precauções que se fazem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como a Reclamante venham a ser prejudicados por 

eventual falha na prestação dos serviços. Portanto, tendo em vista que, 

mesmo restando totalmente adimplente com o pagamento das faturas da 

UC, ainda assim a Reclamante foi submetida a uma interrupção do 

fornecimento da energia, entendo que não há como deixar de ser 

reconhecida uma falha na prestação dos serviços da Concessionária, a 

qual, segundo previsão contida no artigo 14 do CDC, responde 

objetivamente (ou seja, independentemente da existência de culpa) pela 

reparação de todos os danos causados aos consumidores. Segue abaixo 

transcrito o referido artigo 14 do Código do Consumidor: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”. (Destaquei). 

Entendo que a interrupção do fornecimento de energia da UC da 

Reclamante (mesmo a consumidora não tendo contribuído minimamente 

com tal fato) proporcionou à mesma um abalo que supera, em muito, a 

esfera de um mero aborrecimento cotidiano (haja vista que estamos 

debatendo acerca de um serviço de natureza essencial), razão pela qual, 

a pretensão indenizatória a título de danos morais submetida à apreciação 

deste juízo comporta acolhimento. (...) Assim, não há que se falar em 

omissão, restando inalterada a sentença, frisando-se que o intuito do 

embargante, na realidade, é rediscutir o mérito, o que não cabe nesta 

esfera. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NÃO ACOLHO os Embargos de 

Declaração, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007790-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007790-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no ID 25728153, visando à 

correção da decisão proferida no ID 25455874, sob o argumento de que 

ocorreu omissão, na medida em que não revogou a liminar concedida no ID 

21935205, em razão da sentença de improcedência. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. É o Breve Relato. Decido. De início, registro que 

a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Saliento que esta correção poderia ser realizada mediante 

a apresentação de uma SIMPLES PETIÇÃO, não havendo a necessidade 

de oposição dos Embargos ora apresentados. Assim, RECONHEÇO a 

ocorrência de ERRO MATERIAL da decisão lançada no ID 25455874, 

RETIFICO o ato decisório exarado equivocadamente, como suscitado, 

passando a constar corretamente da seguinte forma após o dispositivo: 

Revogo a liminar concedida no ID 21935205. (...) Assim, CONHEÇO E 

ACOLHO os embargos de declaração, corrigindo o erro material indicado, 

mantendo no mais a sentença embargada. Intimem-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008095-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL GONCALINA DIAS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008095-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOENIL GONCALINA DIAS 

FARIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 25946452, visando à correção da decisão 

proferida no ID 25323305, sob o argumento de que ocorreu omissão, na 

medida em que a sentença não enfrentou o litígio em questão, por ter sido 

comprovado em sua contestação – ID 22915193 que a parte embargada 
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realizou a contratação do serviço, conforme telas sistêmicas, extratos de 

utilização dentre outros, e, ainda, que o valor fixado no dispositivo dos 

danos morais encontra-se diferente do fixado no mérito. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada apresentou 

contrarrazões no ID 26052884. É o Breve Relato. Decido. De início, registro 

que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Assim, RECONHEÇO a ocorrência de OMISSÃO na 

sentença lançada no ID 25323305, RETIFICO o ato decisório exarado 

equivocadamente, como suscitado, incluindo em seu texto a seguinte 

parte: Em relação às telas do sistema interno inseridas via print screen no 

bojo da contestação – ID 22915193, não servem para provar a existência 

de contrato estabelecido entre as partes, pois se tratam de provas 

produzidas unilateralmente, sem a participação da parte autora e, assim, 

não comprovam a realização do contrato negado pela parte reclamante e, 

mesmo se tratando de serviços fornecidos por telefone, a empresa possui 

as ligações dos contratos, mas não anexou a gravação respectiva nos 

autos. (...) Pelo exposto, decido pela procedência parcial da pretensão 

formulada na inicial, para a) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial imputado pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito (29/03/2019); c) determino a exclusão do nome da parte 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, CONHEÇO E 

ACOLHO os embargos de declaração, mantendo no mais a sentença 

embargada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar o(s) Dr(s). JOÃO BATISTA DOS ANJOS, OAB/MT 6658, ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS, OAB/MT 18.378 e THIAGO GONÇALVES DE PINHO, 

OAB/MT 23.878, advogados do denunciado Judson Alves Delgado para 

comparecer(em) no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no 

dia 05 de março de 2020, às 16h30min, para audiência de instrução e 

julgamento, nos autos 984-29.2018.811.0112 - Código 211315.

Intimar o Dr. CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES, OAB/MT nº 9.372, 

advogado da denunciada Ana Caroline Nunes de Paula para comparecer 

no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no dia 23 de março de 

2020, às 15h30min, para audiência de instrução e julgamento, nos autos 

1781-05.2018.811.0112 - Código 212129.

Intimar Dr. SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB/MT 18.512e/ou Dr. CELSO 

ROBERTO TEIXEIRA OAB/MT 10892/O na qualidade de advogado do autor 

do fato Pedro Lemes do Nascimento, nos autos nº 10-89.2018.811.0112 - 

código 210329, para participarem da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 16 de março de 2020, às 15h, na sede do Juizado 

Especial Criminal de Várzea Grande-MT.

Intimar o(s) Dr(s). JOÃO PAULO FERREIRA LIMA - OAB/MT 23.108/O e 

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO, OAB/MT nº 19.379/B, 

advogado(s) do denunciado Renan Rodrigues Ramos Sales de Oliveira, 

para comparecer(em) no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, 

no dia 09 de março de 2020, às 14h, para audiência de instrtução e 

julgamento, nos autos 1339-73.2017.811.0112 - Código 208231.

Intimar o Dr. ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 

10.168, advogado dos denunciados Antonio Ferreira Costa e Lucas 

Antonio Amarante Costa para comparecer no Juizado Especial Criminal de 

Várzea Grande-MT, no dia 16 de março de 2020, às 14h, para audiência 

de instrtução e julgamento, nos autos 2041-87.2015.811.0112 - Código 

204618.

Intimar o Dr. LUIZ FELIPE MONTEIRO DA SILVA, OAB/MT nº 23.836, 

advogado do denunciado Antonio Duarte de Oliveira para comparecer no 

Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no dia 30 de março de 

2020, às 14h30min, para audiência de instrução e julgamento, nos autos 

1380-06.2018.811.0112 - Código 211718.

Intimar o Dr. EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - OAB/MT 24.800/O, 

advogado do denunciado Alexsandro Alves da Costa, para comparecer 

no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no dia 03 de março de 

2020, às 14h, para audiência de instrtução e julgamento, nos autos 

2059-40.2017.811.0112 - Código 208933.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008295-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE 

VÁRZEA GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JHONATAN DE OLIVEIRA 

PLACIDO Endereço: RUA JACARANDÁ, (LOT JD ALÁ), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78141-404 Senhor(a) JHONATAN DE OLIVEIRA 

PLACIDO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008295-59.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 09/09/2019 Hora: 15:30 

REQUERENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: MAYCON RODRIGO KELM - MT0010092A REQUERIDO(A): 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008295-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008295-59.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001793-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA KATIA TEIXEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fidc ipanema VI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: REGINA KATIA TEIXEIRA MOREIRA Endereço: 

RUA DA INDEPENDÊNCIA, kit 01, (LOT C SUL) - Residencial Gilsom Barros, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) 

REGINA KATIA TEIXEIRA MOREIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001793-70.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: REGINA KATIA 

TEIXEIRA MOREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ELIESER DA SILVA 

LEITE - MT6384-O REQUERIDO(A): fidc ipanema VI ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

DIEGO QUEIROZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

apresentar documento de identificação legível (CTPS, RG, Passaporte) e 

em inteiro teor, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

DIEGO QUEIROZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

apresentar documento de identificação legível (CTPS, RG, Passaporte) e 

em inteiro teor, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANA PAIXAO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA FABIANA PAIXAO DE BARROS Endereço: 

Rua Onze, 07, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, Loteamento Santa Maria, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) MARIA FABIANA 

PAIXAO DE BARROS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001744-29.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 200,83 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 13:15 AUTOR: 

MARIA FABIANA PAIXAO DE BARROS Advogado do(a) AUTOR: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES - MT23840/O REQUERIDO(A): SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA CARDOSO SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001428-16.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

21/01/2020 13:19:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BLUM DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RAQUEL BLUM DE JESUS Endereço: CDD 

VÁRZEA GRANDE, 23, RUA MIGUEL LEITE, S/N, QUADRA 41, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) 

RAQUEL BLUM DE JESUS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001557-21.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.211,17 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 13:30 AUTOR: RAQUEL 

BLUM DE JESUS Advogado do(a) AUTOR: SUZIANE DA SILVA LOPES - 

MT0022307A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA LUCIA DA COSTA Endereço: AV LUIS 

PEDRO DE LIMA, 25, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000 

Senhor(a) MARIA LUCIA DA COSTA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001584-04.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.354,52 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - 

MT25777/O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDRESSA FERNANDES DE LIMA Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1439, AVENIDA COUTO MAGALHÃES 

994, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-970 

Senhor(a) ANDRESSA FERNANDES DE LIMA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001799-77.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.822,69 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

20/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDES DE LIMA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA DUAILIBI MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA VÁRZEA GRANDE LTDA - ME (REQUERIDO)

REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA STELLA DUAILIBI MELLO Endereço: RUA 

PARANATINGA, QD 04 LOTE 03, PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-770 Senhor(a) MARIA STELLA DUAILIBI MELLO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001219-47.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.441,02 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/02/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: MARIA STELLA DUAILIBI 

MELLO Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - MT10168-O REQUERIDO(A): REINALDO BARBOSA ORTIZ DE 

LIRA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010543-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COIMBRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DIEGO COIMBRA PEREIRA Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) DIEGO COIMBRA PEREIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010543-95.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.356,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: DIEGO 

COIMBRA PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELLI OLIVEIRA 

RIBEIRO - MT25119/O REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA Endereço: 

Rua Santa Cruz, 03, Quadra 05, Serra Dourada, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-000. Senhor(a) ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000851-38.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: ANA CLAUDIA 

RODRIGUES PADILHA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA 

SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000910-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES MUNIZ DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MOIZES MUNIZ DE AGUIAR Endereço: RUA ALTO 

COITÉ, 11, (LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78148-080. Senhor(a) MOIZES MUNIZ DE AGUIAR: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000910-26.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: MOIZES MUNIZ 
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DE AGUIAR Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - 

MT20783-O REQUERIDO(A): EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018789-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO A DA CUNHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018789-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCO A DA CUNHA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Cuida-se 

de pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela parte autora, 

cujo objeto é a suspensão da exigibilidade da certidão da dívida ativa de nº 

20192097596, ao argumento de que o valor cobrado pelo simples 

descumprimento de obrigação tributária acessória suplanta o razoável, 

assumindo caráter de confisco. É o que merecia destaque. Nos termos do 

artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, consoante se 

verifica da documentação apresentada, a parte reclamante fora multada 

pela ausência de entrega da escrituração fiscal digital, na importância de 

R$ 18.955,77 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta 

e sete centavos). Com efeito, em juízo sumário, evidencia-se que a multa 

aplicada inviabiliza a atividade mercantil da demandante, uma vez atingir 

em torno de 20% do capital social da empresa. Nesse sentido, embora o 

Fisco tenha legitimidade para aplicar penalidades pelo descumprimento das 

obrigações acessórias, o valor não pode atingir patamar tal que inviabilize 

a atividade. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVEL 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROIBIÇÃO 

CONSTITUCIONAL DO CONFISCO TRIBUTÁRIO DE MULTA FISCAL – 

ORIENTAÇÃO DO STF – REDUÇÃO DA MULTA – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. O STF tem orientação de que a proibição constitucional 

do confisco em matéria tributária, expresso, no art. 150, IV, da CRF, deve 

ser observada, igualmente, quando se trate de multa fiscal, cujo quantum 

não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Não se deve validar 

prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até 

mesmo, aniquilem o patrimônio do contribuinte, sob pena de inviabilizar a 

própria atividade produtiva e, via de consequência, a arrecadação do 

Estado. (Ap 118387/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (TJ-MT - 

APL: 00063491320098110037 118387/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 21/11/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/11/2016) Logo, uma vez restando demonstrado possível 

exacerbo no valor da multa aplicada, resta provável o direito, notadamente 

pela possibilidade de afronta aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Com efeito, pelo menos em juízo sumário, resta 

provável o direito. Cabe acrescer, também, que não há perigo de dano 

inverso, pois, por se tratar de obrigação acessória, não há risco de lesão 

ao erário. Por fim, destaco que há perigo de dano em face da empresa 

que, por força desta pendencia, resta inviabilizada do pleno exercício da 

atividade empresarial. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, para declarar suspensos os créditos tributários objurgados 

(CDA nº 20192097596), devendo o demandado proceder à sua imediata 

suspensão no sistema, bem como disponibilizar certidão positiva com 

efeito de negativa, em favor da empresa demandante. Fixo prazo de 24h 

para o cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 

01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a 

audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação 

das contestações. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a 

parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. 

Consoante prescrito no artigo 9º da Lei n. 12.153/09, determino que a 

parte requerida apresente toda a documentação necessária para o 

esclarecimento da causa. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001570-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA BARRA DO BUGRES, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-806 Senhor(a) SIMONE 

GONCALVES DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001570-20.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 

14:30 REQUERENTE: SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NEYLA GRANCE MARTINS - MT25087/O REQUERIDO(A): 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FABIO PAELO SILVA (AUTOR)

GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA PATRICIA SOUZA OAB - MT5264/O (ADVOGADO(A))

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

GUARACY CARLOS SOUZA OAB - MT3287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JEAN FABIO PAELO SILVA Endereço: RUA RIO 

GRANDE DO SUL, 113, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-591. Nome: GENOVEVA MARQUES DE LIMA 

PAELO SILVA Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 113, (LOT N V 

GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-591. 

Senhor(a) JEAN FABIO PAELO SILVA e GENOVEVA MARQUES DE LIMA 

PAELO SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000925-92.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.687,28 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte 

Aéreo, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 13:00 AUTOR: 

JEAN FABIO PAELO SILVA, GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO 

SILVA Advogados do(a) AUTOR: GUARACY CARLOS SOUZA - 

MT3287-O, KARLLA PATRICIA SOUZA - MT5264/O, TONY VITOR SANTOS 

SOUZA - MT0010460A Advogados do(a) AUTOR: GUARACY CARLOS 

SOUZA - MT3287-O, KARLLA PATRICIA SOUZA - MT5264/O, TONY 

VITOR SANTOS SOUZA - MT0010460A REQUERIDO(A): KONTIK 

FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA e GENOVEVA MARQUES DE LIMA 

PAELO SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019478-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL PETTER COLBERT BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019478-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISRAEL PETTER COLBERT 

BORGES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em 

correição. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, formulada por ISRAEL PETTER COLBERT BORGES 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, cujo objeto é a determinação 

de que o demandado forneça equipamento de proteção individual ao 

requerente, bem como implante em seu favor adicional de insalubridade em 

grau máximo (40%) ou, alternativamente, de realização urgente de perícia 

para verificação do direito à percepção do adicional nos moldes 

pleiteados. É o que merecia destaque. Com efeito, por força do que 

prescreve o artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, é expressamente 

vedada, no ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de antecipação 

de tutela contra a Fazenda Pública, quando houver, em decorrência, 

majoração de vantagens ou pagamentos, de qualquer natureza. 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - 

PLANTÕES MÉDICOS E SOBREAVISOS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - 

REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS - INCORPORAÇÃO IMEDIATA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO 

EXPRESSA - MEDIDA SATISFATIVA - AGRAVO DESPROVIDO. 1) Se no 

caso concreto a parte busca obter o pagamento de benefícios em 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, não é possível porquanto 

há vedação expressa nesse sentido, especialmente quando a medida 

esgota, no todo ou em parte, o objeto da lide, nos termos do art. 1º, § 3º, 

da Lei nº 8.437/1992 e art. 300, § 3º, NCPC. 2) Agravo conhecido e 

desprovido. (TJ-AP - AI: 00031579320188030000 AP, Relator: 

Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 

Tribunal) Isso porque, a verba alimentar, em especial a recebida de boa fé, 

não é passível de repetição, de tal modo que, havendo rejeição do pedido, 

o ente público, a que vinculado o servidor, restaria lesado. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMOÇÃO MILITAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. A legislação federal obsta a 

concessão de tutela antecipatória quando se pretende reclassificação ou 

equiparação de servidor público, ou concessão de aumento ou extensão 

de vantagens, nos termos do artigo. 2o - B da Lei nº 9.494/97. 2. A 

jurisprudência é uníssona em reconhecer a impossibilidade de concessão 

de antecipação de tutela na hipótese vertente, na qual determinou-se a 

promoção ao posto de Tenente Coronel QOPM, vez que o deferimento do 

pedido implicará em ônus para a Administração Pública. Precedente do 
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STJ. 3. Agravo conhecido e provido. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AI: 

0491272015 MA 0008780-51.2015.8.10.0000, Relator: RICARDO TADEU 

BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 14/12/2015, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 22/12/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO - 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR 

REFORMADO - PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE AUXÍLIO INVALIDEZ - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE FUMAÇA 

DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO 

LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. - Não se mostra possível a antecipação 

de tutela, quando a providência reclamada envolva pagamento de verba 

de natureza alimentar, que é irrepetível por natureza, gerando 

irreversibilidade; e, ainda, quando não se verifica presente o perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação e a fumaça do bom direito. (TJ-MG 

- AI: 10024121311534001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 

24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/01/2013) Acresce frisar, neste sentido, a expressa 

disposição do Código de Processo Civil, quanto à impossibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela, quando presente o perigo de 

irreversibilidade da medida, conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o 

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, 

não há como prosperar o pleito de implantação do adicional de 

insalubridade em grau máximo de 40% por meio de tutela provisória de 

urgência. No que se refere ao fornecimento de equipamento de proteção 

individual, em específico luvas (pelo menos 1 par por semana), botas (pelo 

1 par a cada quatro meses), máscaras (pelo menos 2 por semana) e 

protetor solar fator 50 (pelo menos 1 frasco de 500 ml por mês), 

depreende-se que assiste razão ao requerente. Sempre que houver a 

prestação de serviços em condição insalubre, cabe ao empregador tomar 

as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre 

as quais as relativas ao fornecimento e fiscalização quanto ao uso efetivo 

do equipamento de proteção pelo empregado. Nesses limites, resta, pelo 

menos em juízo sumário, caracterizada a probabilidade de direito. O perigo 

na demora é insofismável, tendo em vista que a demora do provimento 

judicial pode levar a múltiplos prejuízos para a saúde do requerente. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO 

JURÍDICO-ADMINSTRATIVO COM ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME 

ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL POR TEMPO 

DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA POR CADASTRAMENTO 

TARDIO NO PROGRAMA PASEP. NÃO DEVIDA. NÃO FORNECIMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. FATO NEGATIVO. DEVER DO 

MUNICÍPIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

APELOS IMPROVIDOS. 1. Na espécie, a parte autora somente teve seu 

vínculo jurídico-administrativo com o município de Campo Maior (PI) 

instituído em julho de 2002, com o advento da Lei Municipal nº 012/2002. 

Assim, somente a partir daí passou a estar submetido ao regime 

estatutário, com subordinação à Lei Municipal nº 738. (Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Município de Campo Maior).Por conseguinte, 

considerando o vínculo jurídico-administrativo surgido a partir de julho de 

2002, data da edição da Lei Municipal nº 012/2002, conclui-se que 

somente a partir deste mês, em tese, teria a autora o direito ao 

recebimento do adicional por tempo de serviço. 2. A autora não faz jus a 

verbas de adicional de tempo de serviço, relação ao período de 

12/09/1999 e 07/2002, já que nesse período o seu vínculo era temporário e 

não efetivo, como exige o Estatuto dos servidores. 3. Configurado e 

provado o vínculo jurídico-administrativo entre a servidora e o município , 

cabe a este demonstrar o fornecimento dos equipamentos de proteção 

individual, nos termos do art. 333, II do CPC. 4. Embora o excelso Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento em plenário da medida liminar na 

ADC nº 4, tenha entendido pela impossibilidade da antecipação de tutela 

em face da Fazenda Pública, tal restrição deve ser realizada com 

temperamentos, mormente quando se está em jogo a preservação de 

direitos personalíssimos da parte requerente, como no presente caso, 

situação em que o fornecimento imediato dos EPI visa minorar os efeitos 

deletérios das atividades desenvolvidas pela apelada. 5. Recursos de 

apelação conhecidos e improvidos. (TJ-PI - AC: 00006796120118180026 

PI, Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

29/11/2017, 4ª Câmara de Direito Público) No que tange à determinação de 

realização de perícia urgente, ausente o requisito do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, exigível para concessão da tutela 

pretendida, vez que, conforme consta nos holerites anexos, a parte já 

aufere o adicional em comento, pretendendo, tão somente, sua majoração. 

Frise-se que a realização de perícia não está descartada, podendo-se 

verificar sua necessidade em momento oportuno. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar 

ao requerido o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual 

pleiteados - luvas (pelo menos 1 par por semana), botas (pelo 1 par a 

cada quatro meses), máscaras (pelo menos 2 por semana) e protetor 

solar fator 50 (pelo menos 1 frasco de 500 ml por mês), bem como 

quaisquer outros que se façam necessários para fazer frente aos 

agentes nocivos a cuja exposição o requerente se sujeita em seu labor 

diário. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da presente 

determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da contestação. Por força 

do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do 

requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução da 

lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da 

parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 13 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO BEZERRA DOS SANTOS OAB - 055.883.341-16 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALESSANDRO BEZERRA DOS SANTOS 

Endereço: RUA QUINZE, 22, (LOT C SUL), JARDIM OURO VERDE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000. Senhor(a) ALESSANDRO 

BEZERRA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000950-08.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 14:15 REPRESENTANTE: 

ALESSANDRO BEZERRA DOS SANTOS Advogados do(a) 

REPRESENTANTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): VIVO 

S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE LEANDRO FERNANDES LIMA Endereço: 

RUA ISABEL SILVANA LEITE, 16B, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, 

PARQUE PAIAGUAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) 

JOSE LEANDRO FERNANDES LIMA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000959-67.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: JOSE LEANDRO FERNANDES LIMA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHARAWELL IASMIN GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001836-07.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

21/01/2020 14:55:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARA BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1000999-49.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 21/01/2020 14:55:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANGELA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSA ANGELA DE ALMEIDA Endereço: RUA DA 

INDEPENDÊNCIA, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) ROSA ANGELA DE ALMEIDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000982-13.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.472,79 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

20/02/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: ROSA ANGELA DE ALMEIDA 
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Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - 

MT16622/O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001837-89.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para manifestar acerca da 

divergência na documentação id. 28187579, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

21/01/2020 14:57:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAURA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA Endereço: 

RUA CINCO, 05, QUADRA 07, SETE DE MAIO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000. Senhor(a) LAURA CRISTINA DE ALMEIDA LIMA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1001840-44.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.167,76 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/02/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: LAURA CRISTINA DE 

ALMEIDA LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA - MT0017690A REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009912-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAYANE DE LUCAS (REQUERENTE)

SILAS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

SUELEN CRISTINA DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

EDSON FERREIRA DE ARRUDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009912-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE MAYANE DE LUCAS, 

EDSON FERREIRA DE ARRUDA ROSA, SILAS OLIVEIRA DE MORAES, 

SUELEN CRISTINA DE SOUZA BRANDAO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos em correição. Tendo-se em vista a 

documentação juntada pelo Requerido (Id. 27215100) a respeito do 

cumprimento da tutela provisória concedida no presente feito, intimem-se 

os autores para que se manifestem quanto à satisfação da pretensão, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 16 de dezembro de 

2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN QUEROBIN (REQUERENTE)

EVA BEATRIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 
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(ADVOGADO(A))

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EVA BEATRIZ FERREIRA Endereço: RUA 

COLÔMBIA, Lote 14, Quadra 5, Bairro Nova Era, MAPIM, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78143-316. Nome: IVAN QUEROBIN Endereço: 

AVENIDA ALZIRA SANTANA, 13, Sala 01, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-357. Senhor(a) EVA BEATRIZ FERREIRA e 

IVAN QUEROBIN: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001849-06.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 5.543,15 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: EVA BEATRIZ 

FERREIRA, IVAN QUEROBIN Advogados do(a) REQUERENTE: VERA LUCIA 

DA CONCEICAO ARRUDA - MT9430-O, MAURYANNE CONCEICAO DE 

ARRUDA - MT14853-O Advogado do(a) REQUERENTE: VERA LUCIA DA 

CONCEICAO ARRUDA - MT9430-O REQUERIDO(A): MOVIDA LOCACAO 

DE VEICULOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ANTUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDVALDO ANTUNES DA COSTA Endereço: RUA 

7 DE SETEMBRO, 10, (LOT JD GLÓRIA), Villa Arthur, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78140-425 Senhor(a) EDVALDO ANTUNES DA COSTA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000963-07.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 35.323,95 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/02/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: EDVALDO ANTUNES DA 

COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA 

BRAGA - MT25030/O REQUERIDO(A): COOPERATIVA MISTA JOCKEY 

CLUB DE SAO PAULO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010151-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROQUE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

MARIA ROQUE DE FIGUEIREDO Endereço: AVENIDA JÚLIO DOMINGOS DE 

CAMPOS, s/n, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-340 Senhor(a) MARIA ROQUE DE FIGUEIREDO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que 
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proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, 

nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1010151-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERIDO: OI S/A Advogado do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA 

LIMA - MT13241-A REQUERIDO(A): MARIA ROQUE DE FIGUEIREDO 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001270-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ALONSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERNANDES OAB - MT26533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1001270-58.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO 

ALONSO EXECUTADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos, etc. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI ANTONIO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1001213-40.2020.8.11.0002 REQUERENTE: MARCIONEI ANTONIO BASTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos, etc. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

JOSE DOMINGOS MENA DOS SANTOS OAB - 502.605.961-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE DOMINGOS MENA DOS SANTOS Endereço: 

RUA LAJEADO, (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-847 Senhor(a) JOSE DOMINGOS MENA DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000974-36.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.100,03 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 15:00 REPRESENTANTE: JOSE 

DOMINGOS MENA DOS SANTOS Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O REQUERIDO(A): VIVO 

S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014436-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY KEISS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Endereço: 

ALAMEDA RIO NEGRO, n. 585, Andar 15º, parte Bloco D, Edifício Jauape, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a) 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO: A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1014436-94.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: JHONY KEISS ALVES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEMIR FEGURI, SILVANA DA SILVA 

REZENDE REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014436-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY KEISS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JHONY KEISS ALVES Endereço: AV LUIS PEDRO 

DE LIMA, 974, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000 

Senhor(a) JHONY KEISS ALVES: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014436-94.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: JHONY KEISS ALVES 

Advogados do(a) REQUERENTE: SILVANA DA SILVA REZENDE - 

MT25724/O, LEMIR FEGURI - MT10335-N REQUERIDO(A): BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA FIGUEIREDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1001208-18.2020.8.11.0002 AUTOR: MARIA MARCIA FIGUEIREDO SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 
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documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERES DO COUTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1001081-80.2020.8.11.0002 REQUERENTE: PERES DO COUTO 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos, etc. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1001649-96.2020.8.11.0002 REQUERENTE: MARIZE MARQUES DE 

ARAUJO MENEZES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos, etc. Tendo-se em vista as peculiaridades do caso em 

comento, bem como o embaraço inerente à concessão de aposentadoria 

pela frágil via liminar, postergo a análise da tutela de urgência requerida a 

fim de realizar a devida triangulação processual. Destarte, cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, venham-me conclusos para análise do pedido de tutela 

provisória de urgência. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 20 de janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANELICE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1001645-59.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ANELICE DOS SANTOS LEITE 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos, etc. 

Tendo-se em vista as peculiaridades do caso em comento, bem como o 

embaraço inerente à concessão de aposentadoria pela frágil via liminar, 

postergo a análise da tutela de urgência requerida a fim de realizar a 

devida triangulação processual. Destarte, cite-se pessoalmente a parte 

demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com 

sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos termos do 

Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo 

do requerido apresentar todos os documentos necessários à resolução 

da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva 

da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, venham-me conclusos para análise do pedido de tutela provisória 

de urgência. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010643-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA MIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio 

Negro, 585, 4 Andar, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000. 

Senhor(a) BANCO BRADESCARD S.A: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1010643-50.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.037,59 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: MARCELO SILVA MIALHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010643-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA MIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCELO SILVA MIALHO Endereço: Rua sete, 

13, quadra 23, Parque Paiaguás, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) MARCELO SILVA MIALHO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010643-50.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.037,59 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: MARCELO SILVA MIALHO Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016039-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA OLIVEIRA MORAES OAB - MT27276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA Endereço: RUA DAS 

LARANJEIRAS, 14 /qd19, PRIMEIRO DE MARÇO, CAPÃO DO PEQUI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78134-022 Senhor(a) LUIZ CARLOS DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1016039-08.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.370,09 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA OLIVEIRA MORAES - 

MT27276/O REQUERIDO(A): HALISON RODRIGUES DE BRITO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILAINE CRISTINA RODRIGUES DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT15415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001351-07.2020.8.11.0002. AUTOR: JUCILAINE CRISTINA RODRIGUES DE 

AZEVEDO REU: DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Cuida-se de pedido de antecipação de 

tutela, no sentido de que o Demandado realize a ligação do imóvel da 

Autora na rede pública de água. Relata a Demandante que adotou todas 

as medidas exigidas pelo DAE no mês de outubro/2019, porém, até o 

momento, a autarquia não providenciou a respectiva ligação na rede. Junta 
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documentos e pede liminar Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 

“caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, apesar de a ligação da rede, 

para fins de atender a Autora, depender de política pública prévia, bem 

como da existência de previsão à realização da obra e da possibilidade 

financeira, o presente caso exibe situação peculiar. Isso porque consta do 

Registro de Atendimento juntado pela Autora a informação, pelo DAE, de 

que em momento anterior fora verificada e constatada a viabilidade de 

instalação da rede, bem como resta anotado já ter sido adquirido o material 

necessário. Dessa forma, depreende-se que a parte técnica pertinente à 

instalação já estaria adequada, conforme reconhecido pelo próprio 

Demandado, de tal forma que “só falta ligar na rede”, consoante registrado 

no documento referido alhures. Ainda, de ser destacar pela 

imprescindibilidade do abastecimento de água, não podendo o consumidor 

ficar desassistido. Ademais, resta configurado, também, o perigo de dano, 

mormente pela constatação de que o imóvel estaria sem abastecimento de 

água há mais de 03 (três) meses, por inércia do demandado. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

para determinar à autarquia Requerida que proceda à imediata ligação na 

rede de água e serviços técnicos afins, a possibilitar o fornecimento de 

água regular ao imóvel de que é titular a Autora JUCILAINE CRISTINA 

RODRIGUES DE AZEVEDO, com prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas para conclusão. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Após, aportando a peça de defesa nos autos, intime-se a 

parte Autora para, querendo, impugná-la. Nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova, ficando a 

encargo da requerida apresentar todos os elementos, notadamente 

documentos, necessários à resolução da lide (art. 9º, da Lei nº 

12.153/09), inclusive procedendo a eventual vistoria. Cite-se e intime-se 

com as advertências legais. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de janeiro 

de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007356-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CANDIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NADIR CANDIDA DOS REIS Endereço: ALAMEDA 

JÚLIO MULLER, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78115-200 Senhor(a) NADIR CANDIDA DOS REIS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007356-79.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

29.000,00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/08/2019 Hora: 12:15 REQUERENTE: NADIR CANDIDA DOS REIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - 

MT22989/O REQUERIDO(A): MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 18 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007356-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CANDIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007356-79.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000440-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA Endereço: 

RUA DA INDEPENDÊNCIA, 48, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) WALDOMIRO ONOFRE DE 

FRANCA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000440-92.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.462,14 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral]
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->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA Advogado do(a) 

REQUERENTE: DORVALINO GLERIAN - MT18906-O REQUERIDO(A): ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL IGOR DA SILVA GUABIRABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GABRIEL IGOR DA SILVA GUABIRABA Endereço: 

RUA JULIO LOUZADA, S/N, QUADRA 126 LOTE 5, JARDIM COSTA 

VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000. Senhor(a) GABRIEL 

IGOR DA SILVA GUABIRABA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001867-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: GABRIEL IGOR 

DA SILVA GUABIRABA Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI - MT18894-O REQUERIDO(A): BANCO ITAUCARD 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA RAFAELA MACIEL Endereço: AVENIDA 

ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 132, (LOT C EMPRESARIAL), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-842 Senhor(a) 

BRUNA RAFAELA MACIEL: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001769-42.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.013,56 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

BRUNA RAFAELA MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: MIRUXY 

OLIVEIRA SOARES DA SILVA - MT22603/O REQUERIDO(A): NISSIN 

FOODS DO BRASIL LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEL MARCOS FERREIRA (AUTOR)

VANIA JANAINA GOMES DE MELLO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001037-61.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 21/01/2020 16:24:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEL MARCOS FERREIRA (AUTOR)

VANIA JANAINA GOMES DE MELLO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1001037-61.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 21/01/2020 16:24:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BRAQUINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MILENA BRAQUINO SILVA Endereço: RUA UM, 4, 

QUADRA 07 LOTE 04, JARDIM SÃO JOÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) MILENA BRAQUINO SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001379-72.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.085,85 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: MILENA BRAQUINO SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018894-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME 

Endereço: RUA MAR VERMELHO, 03, (LOT PRQ IND ATLÂNTICO), SANTA 

ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-202 Senhor(a) GILDETE 

FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 
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qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018894-57.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 17.442,14 ESPÉCIE: 

[Pagamento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: GILDETE 

FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELLE 

SILVA MORANDI - MT15961-O REQUERIDO(A): SALUTAR ALIMENTACAO 

E SERVICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018895-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME 

Endereço: RUA MAR VERMELHO, 03, (LOT PRQ IND ATLÂNTICO), SANTA 

ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-202 Senhor(a) GILDETE 

FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018895-42.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 35.180,43 ESPÉCIE: 

[Pagamento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: GILDETE 

FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELLE 

SILVA MORANDI - MT15961-O REQUERIDO(A): SALUTAR ALIMENTACAO 

E SERVICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019851-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA Endereço: 

RUA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO, 14, (LOT S MATEUS), SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-118 Senhor(a) 

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019851-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

20/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - 

MT0015203A REQUERIDO(A): LATAM AIRLINES GROUP S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019851-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A Endereço: RUA ÁTICA, 

673, sala 5001, JARDIM BRASIL (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04634-042 Senhor(a) LATAM AIRLINES GROUP S/A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue 

anexa. PROCESSO N. 1019851-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: 

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO 

Endereço: RUA VINTE E TRES, A 2, (LOT JD IMPERADOR), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) GLEISON 

MARADONA DOS SANTOS ARAUJO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001681-04.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 330,36 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: GLEISON MARADONA 

DOS SANTOS ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE TEIXEIRA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSUE TEIXEIRA CEZAR Endereço: RUA K, s/n, 

QUADRA 08 CASA 03-A, SÃO JORGE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-814 Senhor(a) JOSUE TEIXEIRA CEZAR: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001685-41.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.623,06 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

JOSUE TEIXEIRA CEZAR Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010625-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BERNARDINO DE ALMEIDA Endereço: RUA 

MOSSORÓ, S/N, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-686 Senhor(a) BERNARDINO DE ALMEIDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010625-29.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.762,28 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/11/2019 Hora: 15:00 REQUERENTE: BERNARDINO DE 

ALMEIDA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA 

- MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 14 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010625-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010625-29.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

21/01/2020 17:23:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017491-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIANO DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, 722, 

CENTRO, JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36060-080 Senhor(a) CLARO S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1017491-53.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.054,89 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Direito de Imagem]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 21/02/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: ANTONIO MARIANO DE DEUS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Várzea Grande/MT, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018610-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RUBENS DOS SANTOS NETO Endereço: 

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 523, (LOT P IPIRANGA II), 

COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-713 Senhor(a) 

RUBENS DOS SANTOS NETO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018610-49.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.767,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

RUBENS DOS SANTOS NETO Advogado do(a) REQUERENTE: LARA 

CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - MT7614-O REQUERIDO(A): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017087-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RACHID SOUZA PINHO (REQUERENTE)

RENATO CASSIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO (REQUERENTE)

NILDO PAULO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017087-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES 

DE SOUSA, LAERCIO FRANCISCO CRUZ FILHO, NILDO PAULO DE 

AMORIM, RACHID SOUZA PINHO, RENATO CASSIO DO NASCIMENTO, 

SEBASTIAO CLAUDIO DE SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada 

por 06 (seis) requerentes (via litisconsórcio facultativo), em face do 

Estado de Mato Grosso. Consta da peça inaugural que os demandantes 

José Carlos Rodrigues de Sousa, Nildo Paulo de Amorim, Rachid Souza 

Pinho e Sebastião Claudio de Souza já ingressaram com a mesma ação 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

( p r o c e s s o s  n º  1 0 0 1 4 6 4 - 9 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  e 

1001466-65.2019.8.11.0001), havendo a d. Magistrada atuante naquele 

Juízo, na oportunidade, limitado o litisconsórcio ativo, extinguindo a ação 

no que tange aos referidos, sem resolução de mérito. Assim, ingressaram 

com nova ação, agora perante este Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Várzea Grande, integrando litisconsórcio com mais 02 (dois) autores. 

Importa trazer trecho da sentença prolatada pelo Juízo de Cuiabá, nos 

seguintes termos: INDEFERE-SE a petição inicial em relação aos demais 

litisconsortes ativos e JULGA-SE extinto o processo, sem resolução do 

mérito, de modo a permitir a distribuição de ação individual ou em 

litisconsórcio limitado a dois requerentes. Do cenário posto, infere-se a 

completa impossibilidade de vigorar o ajuizamento das novas ações na 

maneira ora intentada. De proêmio, importa advertir que é clarividente que 
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a competência, no caso em tela, deverá ser definida pelo critério da 

prevenção, sendo certo que o juízo que determinou a limitação do 

litisconsórcio multitudinário se torna prevento para conhecer as ações 

individuais que venham a ser interpostas em decorrência da sua decisão. 

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO 

MULTITUDINÁRIO. DESMEMBRAMENTO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DOS 

PROCESSOS DESMEMBRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO 

JUÍZO QUE LIMITOU O LITISCONSÓRCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. A 

incompetência absoluta é vício grave no processo, podendo, inclusive, ser 

decretada de oficio pelo juiz, por referir-se a interesse público, sendo 

norma cogente. Na hipótese em tela, a pretensão dos autores foi exercida 

em litisconsórcio ativo com outros 70 catadores de lixo e o processo 

distribuído para a 10ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Entendendo que 

a existência de litisconsórcio multitudinário geraria prejuízos à celeridade 

processual o juízo determinou o desmembramento da ação, limitando a 5 

os litisconsortes em cada processo. Em cumprimento à determinação, a 

presente ação foi ajuizada com apenas 5 litisconsortes. Ocorre que, ao 

receber o processo, o juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública entendeu que 

deveria ser observada a livre distribuição, contrariando a imposição do art. 

286, II, do NCPC que visa o resguardo do princípio do juiz natural. Ora, se o 

juízo determina o desmembramento do feito por conta de litisconsórcio 

multitudinário, não pode posteriormente determinar a livre distribuição das 

ações decorrentes de seu ato por estar prevento. Além disso, há 

verdadeira conexão entre as ações desmembradas, uma vez que todas 

possuem mesma causa de pedir e pedido, havendo igualmente o perigo de 

prolação de decisões conflitantes, tudo a atrair a incidência da regra do 

art. 55, caput e § 3º, do NCPC. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 

02591575320168190001, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data 

de Julgamento: 16/05/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SECURITÁRIA. 

DECISÃO TERMINATIVA. SENTENÇA. DESMEMBRAMENTO. 52 AUTORES. 

LIMITAÇÃO DO LITISCONSORTE. CELERIDADE E ECONOMIA 

PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DO ART. 113 § 1º DO CPC CONFIGURADA. 

MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. In casu, a 

formação de litisconsórcio composto foi por 52 autores, por haver 

comunhão de direitos e obrigações relativamente à lide, uma vez que 

pleiteiam indenizações pelos vícios na construção dos seus imóveis, 

edificados no mesmo núcleo habitacional, 2. É faculdade do magistrado 

limitar o litisconsórcio ativo multitudinário em grupos menores de autores 

por processo, pelo princípio da celeridade jurisdicional, tornando-se 

prevento para os processos desmembrados, pois tal ato não acarreta a 

modificação da competência. Prevalência do princípio da segurança 

jurídica. 3. Manutenção da sentença acerca da necessidade de 

desmembramento da ação, com ressalva que os processos sejam 

desmembrados em ações com 15 litisconsortes e não "por grupo de 

casas", afim de evitar o desmembramento de ações com poucos autores. 

4. Agravo de Interno provido em parte. (TJ-PE - AGV: 4027392 PE, Relator: 

Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2019) Afigura-se mais clara ainda 

a competência do Juizado de Cuiabá ante a verificação que, dos 04 

(quatro) demandantes ora em apreço, 02 (dois) deles possuem, inclusive, 

domicílio naquela capital. Dessa forma, somente se apresenta razoável 

entender pela competência deste Juizado de Várzea Grande para 

conhecer e julgar o feito com relação a Sebastião Claudio de Souza, vez 

que este possui residência no município e comarca de Várzea Grande, 

sendo certo que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é 

absoluta nos locais em que instalados (art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009). 

Face ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem de seu mérito conhecer, 

em relação aos litisconsortes José Carlos Rodrigues de Sousa, Nildo Paulo 

de Amorim e Rachid Souza Pinho, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, 

ficando-lhes facultado o ajuizamento de nova ação perante o juízo 

competente, nos termos por aquele fixados. À Secretaria, para que 

retifique o polo ativo no sistema PJE e remova todos os anexos alusivos 

aos litisconsortes que não comporão este processo, mantendo o trâmite 

da ação somente em relação aos demais autores identificados na petição 

inicial. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de dezembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020347-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA Endereço: 

RUA DAS ALFAZEMAS, 32, (RES FLOR DO IPÊ), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78117-366 Senhor(a) MARIA ANGELA LIMA DE 

SILVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020347-87.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 20/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: MARIA ANGELA LIMA DE 

SILVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: JONEMAR SAYD PINTO - 

MT18852/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ADAILTON BATISTA DOS SANTOS Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 
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Senhor(a) ADAILTON BATISTA DOS SANTOS: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001905-39.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

20/02/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: ADAILTON BATISTA DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSA MARIA DOS SANTOS Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) ROSA MARIA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1001904-54.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/02/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: ROSA MARIA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013075-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO MARQUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013075-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ABRAAO MARQUES DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 
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que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 26942692 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016154-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAUL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, extraído de site 

de internet, juntado com a inicial. Sustenta que seu nome esteve inserido 

nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, juntado com a inicial, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 
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termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017331-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARTHUR JORGE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, extraído de site 

de internet, juntado com a inicial. Sustenta que seu nome esteve inserido 

nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, juntado com a inicial, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 
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correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013134-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CONCEICAO VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 
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acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013487-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE MELO SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013487-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANILO DE MELO SILVA 

RONDON REQUERIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de falha na prestação de serviço. Afirma 

adquiriu um consórcio junto a Reclamada em 08/05/2019, tendo para tanto 

realizado o pagamento do valor de R$ 507,43 (quinhentos e sete reais e 

quarenta e três centavos), todavia, em meados de junho de 2019 teria 

descoberto que não foi incluído no grupo do consórcio adquirido. Alega 

que procurou a Reclamada para solução do impasse, porém sem sucesso, 

razão pela qual realizou reclamação junto ao PROCON, no entanto, a 

empresa Reclamada teria ofertado apenas a restituição do valor pago sem 

a incidência da correção monetária. Desse modo, pugna pela condenação 

da reclamada no pagamento do valor pago na parcela do consórcio, 

devidamente corrigido, e da indenização por danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, alegando, em suma, a ausência de ato ilícito, haja vista 

que não há qualquer defeito na prestação de serviço. Afirma que ao 

contrario do alegado pela parte Autora, foram diversas as tentativas de 

restituição do valor pago e que os transtornos alegados pela parte Autora 

não transcende a esfera do mero aborrecimento. Para tanto, a empresa 

Reclamada depositou nos autos o valor referente a restituição do valor 

pago pelo Autor (ID n. 26040918). A parte Reclamante apresentou 

impugnação à Contestação. Pois bem. É incontroverso a contratação do 

consórcio em 07/05/2019, com o pagamento da primeira parcela no valor 

de R$ 507,43 (quinhentos e sete reais e quarenta e três centavos), bem 

como a não inclusão do autor no grupo do consórcio. No caso dos autos, 

a parte Reclamada alega ausência de ato ilícito, haja vista que a não 

inclusão do Autor no consórcio adquirido se deu por culpa do funcionário, 

bem como que a todo o momento esteve disposto a realizar o 

ressarcimento do valor pago. Todavia, constato que Autor aderiu ao 

consórcio na data de 07/05/2019, realizando o pagamento da primeira 

parcela, todavia apenas em junho teria descoberto que não foi incluído no 

grupo. Ainda, conforme print da conversa anexada, apenas no dia 

08/07/2019 a Reclamada teria se prontificado a restituir o valor pago, ou 

seja, dois meses após o ocorrido. Ademais, a parte Autora afirma que 

muito embora a parte Reclamada tenha se disponibilizado a restituir o valor 

pago, a mesma teria se recusado a atualizar o valor. Entendo que tal 

argumento encontra guarida no fato de a Autora ter acostado aos autos a 

reclamação no PROCON na data de 12/09/2019, oportunidade em que a 

Reclamada ofereceu como acordo a restituição apenas do valor pago, 

conforme termo de acordo anexado no ID n. 24342512. Deste modo, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da empresa 

Reclamada, que diante da falha do seu funcionário não procurou o 

Reclamante de imediato, muito menos procedeu com a restituição do valor 

pago monetariamente atualizada (art. 20, inciso II do CDC). Logo, a parte 

Reclamada deve ser compelida a restituir a Demandante pelo valor pago, 

devidamente atualizado. Nesse caso em particular, observo que a parte 

Reclamada realizou o deposito judicial do valor atualizado em R$ 534,82 

(quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sendo que 

esse valor não foi impugnado pela parte Autora. Assim, determino o 

levantamento da quantia depositada em favor da Autora, dando como 

satisfeita e obrigação com relação aos danos materiais. Quanto aos danos 

morais entendo que são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o 

transtorno, experimentados pelo requerente/consumidor, vez que restou 

comprovado que a parte autora tentou por diversas vezes solucionar o 

impasse administrativamente, que perdura por meses - embora não na 

cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os 

percalços e transtornos sofridos, pela frustração na aquisição do seu 

bem. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A reparação moral deve 

também, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, e tem 

função preventiva-punitiva-compensatória, para, considerando a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Por fim, quanto ao pedido formulado 

pela parte Reclamada, tenho que a atitude da parte Reclamante não se 

enquadra em qualquer das hipóteses do art. 80, do novo CPC, razão pela 

qual é descabida a sua condenação em litigância de má-fé. Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada para: 1. Determinar o levantamento do valor 

depositado em juízo em favor da parte Reclamante, a titulo de danos 
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materiais, e; 2. Condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta data. Julgo improcedente o pedido 

contraposto de condenação da parte Reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para 

fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga _______________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015982-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDETE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015982-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIDETE ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A Reclamada 

articulou preliminar de prescrição sob o argumento de que deve ser 

aplicado ao caso o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. 

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, deve ser aplicado ao 

presente caso o artigo 27 do CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do 

Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual 

rejeito a preliminar arguida. Indefiro também as demais preliminares 

arguidas por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para 

o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. Tentada a conciliação, a 

mesma restou infrutífera. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência das faturas dos meses de abril a junho de 2015. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, que entendo ser insuficiente e frágil a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que a justifique, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Contudo, não obstante o 

irrefutável ato ilícito incorrido pelo Reclamado, tenho que a pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pelo Autor não reivindica a guarida 

deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição anexo ao ID n. 25462733, O RECLAMANTE POSSUI UM 

APONTAMENTO RESTRITIVO PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO 

DEBATIDO NESTA LIDE, o qual foi efetivado a pedido do credor “Oi S/A” na 

data de 25/05/2015. No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se 

que a legitimidade do débito apesar de estar sendo discutido judicialmente 

nos autos 1015980-20.2019.8.11.0002, ainda não possui uma decisão de 

mérito, logo, não é possível afirmar sobre a legitimidade ou não da 

inscrição. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Com amparo em toda a fundamentação exarada no 

presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo 

Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação preexistente em 

seu nome afasta completamente o alegado abalo moral que o mesmo 

aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua 

pretensão indenizatória merece ser rechaçada. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 
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apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007617-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FERREIRA MEIRA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou 

fé que os EMBARGOS MONITÓRIOS COM RECONVENÇÃO de ID. 

261855158 foi apresentado tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 9 de dezembro de 2019 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003589-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANO DE CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012697-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005341-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS BARCELO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013934-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE ESMERIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004800-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DIAS DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011981-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SOARES MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002157-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON BOTELHO DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007299-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO RODRIGUES DE PAULA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014639-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012916-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001629-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018605-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CAVALCANTI SILVA RITA (EXECUTADO)

ROTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS FLORES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006889-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

R.G. DA SILVA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO 

TRABALHO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003988-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014359-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE GOMES (EXECUTADO)

VANDERLEIA MARTINS JORGE GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009994-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA OAB - SP324463 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE TURISMO HALLEY LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEX NOGUEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013627-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013086-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO FARIAS ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 2803367 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de dezembro de 2019 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008577-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CRISTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, querendo o que 

entender de direito. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007593-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA AGRIPINO FERREIRA (REU)

ERZITA AGRIPINO FERREIRA (REU)

COMERCIAL HORTIFRUTI CENTRO OESTE LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28063001 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de dezembro de 2019 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005804-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CUCKI VESCOVI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012913-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010080-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010758-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (REU)

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019676-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACI PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004274-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDE BARROS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009829-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009829-38.2019.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: TIAGO SILVA ALMEIDA Vistos. 1. Em 

análise ao feito, verifico que não fora juntado aos autos o comprovante de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça. 2. Dessa forma, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de sanar a irregularidade apontada. 3. Em caso de 

inércia por mais de 30 (trinta) dias, a presente Carta Precatória será 

devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se encontra, 

independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004610-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA BOTELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007229-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MORAIS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009517-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004090-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE FERRAZ DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003705-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

THALLES DANTAS ROMAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 21 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 288241 Nr: 7677-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CH CAPITAL EIRELI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSNEI BILSKI ME, JOÃO JOSNEI BILSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA GONÇALVES DE 

MACEDO CARVALHO - OAB:OAB/SP 287894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083
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 Vistos, em correição.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430021 Nr: 824-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILENI JOSE DA COSTA TAMBORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300209 Nr: 20829-96.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., 

BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑES - 

OAB:206.339/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, RAFAEL ANTONIO 

DA SILVA - OAB:SP/244223, RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - 

OAB:, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte Requerida para manifestar-se nos autos, acerca da 

resposta de oficio juntada em fls. 465/477.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298853 Nr: 19414-78.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLON SILVA TAQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO SEMEAR S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:16.227-A, CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - 

OAB:122.249-RJ, DR. FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA - OAB:, FLAIDA 

BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB:96.864MG, FLÁVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - OAB:MG 109.730, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT 13.842/A, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte Requerida para manifestar-se nos autos, acerca da 

resposta de oficio juntada em fls. 358/379.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227289 Nr: 7461-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC&CL-M, EDRC, NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 696-77.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL TERRA TERRAPLANAGEM E 

AGROPECUARIA LTDA, HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, FABIANO PEREIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte exequente, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288241 Nr: 7677-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CH CAPITAL EIRELI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSNEI BILSKI ME, JOÃO JOSNEI BILSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA GONÇALVES DE 

MACEDO CARVALHO - OAB:OAB/SP 287894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente a dar andamento no feito requerendo o que entender 

necessário, em 05 (cinco) dias, conforme item 2 da decisão de fls.116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261655 Nr: 770-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHZE INDUSTRIA C.P.P.R LTDA, SANDRA 

UHDRE ZEFERINO, SONIA UHDRE DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que em 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, acerca da informação juntada em 

fls. 141/155 referente ao ofício expedido a instituição financeira CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97955 Nr: 7284-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CECÍLIA ARRUDA 

MARINHO - OAB:201884 OAB/SP

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89151 Nr: 11569-39.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIOS S.C. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO ARRUDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 9899, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:OABMT15361

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239568 Nr: 945-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT 8.922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445890 Nr: 9877-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

-ME, RONDON APARECIDO OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Cidade Alta), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340385 Nr: 8245-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES DO ESPIRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 22685/O, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:22661-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAULO EDUARDO MELILLO - OAB:sp 76.940, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte Requerida, para que 

em 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, acerca do item 08 

da decisão de fls. 205

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265039 Nr: 4811-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA, ROSSANA 

PATRÍCIA TAVARES GOMES, LUCINEIDE MORETTI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte AUTORA, para que 

em 05 (cinco) dias retirar a Carta de Crédito expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398631 Nr: 10585-06.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. MARTINS JUNIOR TERRAPLANAGEM - 

ME, JOACIL GONÇALO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Jardim Glória I), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418355 Nr: 21193-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Porto Velho ou Vila Sadia), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301960 Nr: 23015-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILMAR BRISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente a dar andamento no feito requerendo o que entender 

necessário, em 05 (cinco) dias, conforme item 2 da decisão de fls.75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342038 Nr: 9559-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ASSIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM - 

OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:PR 56.918, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778 Nr: 753-76.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotides Siqueira Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413076 Nr: 18397-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA MEIRE ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS 

7.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 314399 Nr: 10671-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 353320 Nr: 18223-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM & SOUZA LTDA ME, EDGAR DE 

MORAIS AMORIM, FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acolho o pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD 

que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. No tocante ao pedido de buscas pelo RENAJUD, cumpre ressaltar que é 

uma ferramenta de busca de bens móveis (veículos) e não de endereço, 

utilizada ainda para restrição judicial no prontuário do veículo.

3. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 382972 Nr: 718-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D, MARIZZE FERNANDA 

MARTINEZ DE SOUZA - OAB:OAB/PE 25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acolho o pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD 

que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. No tocante ao pedido de buscas pelo RENAJUD, cumpre ressaltar que é 

uma ferramenta de busca de bens móveis (veículos) e não de endereço, 

utilizada ainda para restrição judicial no prontuário do veículo.

3. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 420684 Nr: 22369-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554

 Vistos.

 1. Acolho o pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD 

que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. No tocante ao pedido de buscas pelo RENAJUD, cumpre ressaltar que é 

uma ferramenta de busca de bens móveis (veículos) e não de endereço, 

utilizada ainda para restrição judicial no prontuário do veículo.

3. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o exequente pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009829-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009829-38.2019.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: TIAGO SILVA ALMEIDA Vistos. 1. Em 

análise ao feito, verifico que não fora juntado aos autos o comprovante de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça. 2. Dessa forma, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de sanar a irregularidade apontada. 3. Em caso de 

inércia por mais de 30 (trinta) dias, a presente Carta Precatória será 

devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se encontra, 

independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019676-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACI PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019676-64.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: JACI PINHEIRO DOS SANTOS Vistos. 1. Intime-se o advogado 

da parte autora, a fim de comprovar o recolhimento das diligências do 

Senhor Oficial de Justiça e, ainda, das custas processuais. 2. Cumpre 

ressaltar que, de acordo com o parágrafo único, do art. 388 da CNGC: “A 

distribuição da carta precatória fica condicionada ao recolhimento das 

custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001), que deverá ser 

providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da missiva no Juízo Deprecado, independentemente de 

intimação.” 3. Ademais, “as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita” (art. Art. 389, § 1º da CNGC). 4. Consigne que, caso o 

interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente 

Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se 

encontra, independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005507-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SENE DE SOUZA (EXECUTADO)

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005507-77.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE SENE DE 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por ITAÚ UZIBANCO S/A em face de ELITTE COMUNICAÇÃO VISUAL 

LTDA – ME e ELAINE SENE DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. 2. A 

parte autora veio aos autos requer o cumprimento de sentença, nos 

termos do Id 22645883. 3. Na sequência, informou a celebração de um 

acordo com a parte executada, requerendo a suspensão do feito até o 

integral cumprimento (Id 27468811). Todavia, não juntou aos autos a 

minuta do referido acordo. 4. Dessa forma, determino o prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que o exequente junte aos autos a minuta do acordo 

celebrado entre as partes, para fins de homologação e suspensão do 

feito. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017677-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017677-76.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO, ANDERSON TUTTA 

SILVA RIBEIRO Vistos. 1. Citem-se os devedores para pagarem o débito 

em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado 

o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015701-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015701-34.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MAYCON VINICIUS 

BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda 

LTDA em face de Maycon Vinícius Barbosa de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (Id 27702619). 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Deixo de determinar a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, eis que não fora efetivada nos autos. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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